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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 08-LP din 20 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP ”Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV)
IDNO 1013620012945
Adresa RM.mun.Chișinău, Str. Sfatul Țării, 59
Numărul de telefon/fax +373 221055060/373 60012327
Adresa de e-mail a autorității contractante ccebotari@wineofmoldova.com

achizitii_onvv@wineofmoldova.com
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina Cebotari +37360012327

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii 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)

Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor Cantitate/ Unitate de 

măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA(pentru fiecare 
lot în parte)

1 79953000-9

Servicii de organizare și 
desfășurarea a evenimentului 

”Vernisajul Vinului 2022” la 
București

28-30octombrie

1               Licitație deschisă 116 000 EURO

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

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

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
eligibilitatea ofertantului; - capacitatea 
de exercitare a activității profesionale; - 
capacitatea economică și financiară;
 -capacitatea tehnică și/sau profesională; 
- standarde de asigurare a calității;
-Granița bancară
-Garanția de bună execuție

IV. 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 utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

mailto:ccebotari@wineofmoldova.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE 

Transport sanitar (ambulanțe de tip B 4x4 )conform necesităților  IMSP Centrul Național de Asistență 
Medicală Urgentă Prespitalicească și IMPS SCM Gheorghe Paladii (repetat)

Nr. 22.07.2022

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

aurelia.botica@capcs.md; 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 34100000-8
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Unitatea 
de măsura/ 
cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Valoarea esti-
mată

1 Ambulan-
țe de tip B 
4x4

40 bucăți 62 285 600CERINTE GENERALE
Ambulanța întrunește cerințele normative pentru vehiculele speciale; prin 
ambulanta de tip B 4x4 subînțelegând o ambulanta de asistenta medicala de 
urgenta.
1.1 Norme și standarde
Legislația aplicată în elaborarea specificațiilor tehnice:
• Legea Ocrotirii Sănătății a Republicii Moldova nr. 411 din 28 martie 1995.
• Legea Republicii Moldova cu privire la dispozitivele medicale nr. 102 din 9 
iunie 2017.
• Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 739 din 23.07.2012 „Cu 
privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman 
și introducerea modificărilor post autorizare”, cu modificările ulterioare.
• Norma europeană EN 1789/2007, ediția A2 privind vehiculele și echipamen-
tele medicale, cu modificările ulterioare.

mailto:aurelia.botica@capcs.md
mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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• Dispozitivele medicale întrunesc cerințele prevăzute de Directiva Europeană 
93/42 / CEE privind dispozitivele medicale.
• Dispozitivele medicale corespund totalmente cu EN 1865 (specificații pentru 
tărgi și alte echipamente destinate pentru transportarea pacienților cu ambu-
lanțe), atunci când nu sunt date alte indicații.
• Dispozitivele medicale posedă următoarele:
- declarația de conformitate  cerințelor Comunității Europene emisă de produ-
cător pentru dispozitivul medical produs;
- declarația de conformitate cerințelor Comunității Europene în vigoare pen-
tru dispozitivele produse, după caz; 
• Producătorii de dispozitive medicale respectă standardul de calitate ISO 
9001/2008 (sistemul de management al calității), cu modificările ulterioare.
 1.2 Tipul caroseriei
• Ambulanța este construită dintr-o singură bucată de tip van cu o cabină inte-
grată (containere sau compartimente adăugate prevăzute pentru pacienți nu 
sunt permise). Suprastructura de acoperire confecționată din plastic nu este 
acceptată.
• Garda la sol  minimum 200 mm.
2. PERFORMANȚE
2.1 Motor:
• capacitatea cilindrului 2000-2200  cm3.
• combustibil: motorină.
• Euro 6.
• minim 170 CP.
• motorul asigură suficientă putere pentru ca ambulanța, încărcată până la o 
capacitate maximă permisă, să poată atinge o accelerație de la 0 km/h la 80 
km/h într-un interval de 30 de secunde.
2.2 Sisteme de securitate:
• Sistem antiblocare (ABS).
• Programul electronic de stabilitate (ESP).
• Servo asistată.
• Controlul asistenței la parcare.
2.3 Tracţiune:
• Cutie de viteze manuală, trepte 6 + 1.
• Ambulanța are 4x4 tracțiune manuală.
• Ambulanța este echipată cu roți din oțel, anvelope de iarnă/vară în conformi-
tate cu anotimpul livrării și roată de rezervă de dimensiuni normale.
2.4 Aspect exterior:
Ambulanța este în culoarea albă cu următoarele inscripții și marcaj.
• Pe partea din față:
- AMBULANȚA, imprimare inversată (culoarea albastră cu înălțimea de 150 
mm); semnul internațional al serviciului de asistență medicală de urgență 
„Steaua Vieții,, (șase brațe albastre, înălțime 300 mm și lățime 90 mm).
• Pe ambele părți ale caroseriei:
- Semnul internațional de asistență medicală de urgență „Steaua Vieții” (șase 
brațe albastre, înălțime 300 mm și lățime 90 mm).
- „ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ” (înălțime 130 mm, culoare albastră).
- Numărul unic național „112” (culoare roșie, înălțime 240 mm).
- Benzi (culoare portocalie, înălțime 150-230 mm fiecare (în funcție de înălți-
mea ambulanței).
• Pe partea din spate:
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- AMBULANȚA” (culoarea albastră cu înălțimea de 150 mm). 
- Pe fereastră - două semne internaționale de asistență medicală de urgență „ 
Steaua Vieții” (șase brațe albastre, înălțime 300 mm și lățime 90 mm).
- Inscripțiile sunt reflectoare / fluorescente.
3. CERINTE ELECTRICE 
3.1. Sistem de avertizare vizuală și acustică
• Ambulanța va avea ambele sisteme de avertizare: vizuală și acustică.
• Sistemul va permite transmiterea informației necesare persoanelor aflate în 
afara mașinii prin utilizarea unui microfon din cabina șoferului.
• Sistemul va fi proiectat astfel încât sirena să nu funcționeze decât dacă bara 
de lumină va fi în funcțiune.
• Diversele componente ale sistemului de avertizare vizuală vor fi alimentate 
electric cu ajutorul unui întrerupător general care va conecta sistemul de alar-
mă la sistemul electric al vehiculului.
• Sistemul de alarmă va funcționa chiar dacă motorul este oprit.
• Semnalele de lumină vor respecta cerințele tehnice prevăzute în R 65 CEE - 
ONU.
• Partea din față a ambulanței va fi echipată cu o bară de lumină stroboscopică 
albastră de tip LED, fixată de asupra cabinei șoferului. Aceasta va fi vizibilă din 
părțile frontale și laterale ale ambulanței. Un difuzor pentru sirena cu o putere 
minima de 100W, cu o intensitate variabila a semnalului acustic.
• În partea din spate, ambulanța va fi echipată cu o bară de lumină albastră de 
tip LED, vizibilă din partea din spate. Va fi pusă în aplicare printr-un buton unic 
cu cel al barei principale de lumină.
• Pe fiecare parte laterală, în partea superioară a ambulanței, vor fi amplasate 
trei lumini dreptunghiulare, LED-uri albastre cu lumină intermitentă. Va fi pus 
în aplicare  printr-un buton unic cu cel al barei principale de lumină.
• Între farurile principale, încorporate în masca radiatorului sau pe hotă, vor fi 
atașate două lumini LED-uri albastre, intermitente, orientate spre partea din 
față a vehiculului. Operația se va realiza printr-un buton unic cu cel al barei 
principale de lumină.
• Partea laterală dreaptă și partea din spate a ambulanței vor avea fiecare câte 
un bec LED, orientat spre sol sub un unghi de 45°. Va fi pusă în funcțiune prin 
intermediul butoanelor separate pentru fiecare grup (dreapta-laterală și spa-
te) situate în compartimentul șoferului, precum și la deschiderea ușii.
• Sirena va fi pusă în funcțiune din compartimentul șoferului având un buton 
general on-off. De asemenea, va include un semnal de avertizare scurt, care 
este pus în funcțiune prin apăsarea unui buton (claxon). Puterea sirenei va fi 
de minimum 100 W, cu intensitate variabilă a semnalului acustic. Toate siste-
mele de avertizare, atât acustice cât și luminoase, vor fi controlate de la un 
panou de control.
• Ambulanța va avea instalate becuri de ceață.
3.2. Bateria și alternatorul
• Construcția bateriei și a tuturor conexiunilor sale vor fi proiectate astfel încât 
să prevină scurtcircuitul din cauza lipsei de atenție.
• Sistemul electric trebuie să poată stoca o rezervă de energie electrică pentru 
a restarta motorul. Ambulanța trebuie să aibă instalată cel puțin cu o baterie 
mai mult (suplimentară).
• Capacitate/putere minimă (conform EN 1789, cu modificările ulterioare).
• Baterie de pornire: tensiune nominală de 12 V min. 80 Ah.
• baterie suplimentară: tensiune nominală de 12 V min. 80 Ah.
• Alternator: putere minimă 1500 W/12 V;
• Invertor 12V-220V, putere minimă 1500W.



9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

3.3. Instalaţia electrică
• Ambulanța va avea în structura sa un conector extern, cu grad de protecție 
IP-65, care să permit încărcarea acumulatorului (bateriilor) și a altor echipa-
mente, dispozitive medicale, pentru preîncălzirea motorului în staționare și 
încălzirea compartimentul pacientului.
• Conectorul pentru 220V va fi de tip „masculin” și va fi instalat pe partea late-
rală a ambulanței pe partea conducătorului auto. De asemenea, vor fi livrate 
două conectoare de tip „feminin”, având un cablu atașat cu o lungime de cel 
puțin 20 m.
• Pornirea motorului nu va fi posibilă atâta timp cât este conectată la o sursă 
externă de alimentare de 220V.
• Sistemul electric al ambulanței trebuie să conțină cel puțin patru sub-sisteme 
separate, după cum urmează:
- Sistemul de bază pentru vehiculul neechipat;
- Sistem de alimentare cu energie electrică pentru dispozitive medicale;
- Sistemul de alimentare cu energie electrică pentru compartimentul pacien-
tului;
- Sistem de alimentare cu energie electrică pentru comunicații.
• Prizele pentru alimentarea consumatorilor vor fi prevăzute după cum urmea-
ză:
- Prize de 12 V pentru dispozitivele medicale din compartimentul pacientului - 
minim 4 bucăți;
- Prize de 12 V în cabina șoferului - minim 2 bucăți;
- Prize de 220 V pentru dispozitivele medicale din compartimentul pacientului 
- minim 4 bucăți, care vor fi alimentate de un invertor 12V-220V cu capacitatea 
minimă de 1500W.
• Instalațiile electrice vor îndeplini următoarele cerințe:
- Toate circuitele din compartimentul pacientului vor avea dispozitive automa-
te de siguranță și / sau comutatoare separate proiectate / prevăzute în cadrul 
construcției;
- Întrerupătoarele trebuie marcate corespunzător, iar funcția fiecărui circuit va 
fi ușor de identificat;
- Cel puțin două circuite vor fi instalate astfel încât o defecțiune a circuitelor să 
nu oprească toate luminile sau toate dispozitivele medicale conectate;
- Cablurile trebuie să reziste mai mult decât sarcina maximă a siguranțelor sau 
întrerupătoarelor cu cel puțin 30%;
- Cablurile și conductele trebuie să reziste la vibrații. Cablurile trebuie instalate 
în conducte;
- Cablurile nu vor trece prin zone în care sunt folosite substanțe gazoase.
- Ieșirile nu vor fi interschimbabile în locuri cu sisteme de diferită tensiune. 
4. CAROSERIA VEHICULULUI
4.1. Securitatea anti-incendiară:
Toate materialele folosite în interiorul vehiculului trebuie să fie rezistente la 
foc; viteza lor de ardere trebuie să fie de maxim 100 mm/min.
4.2 Cabina șoferului:
 Cabina va fi echipată cu următoarele:
• Sistem de dezghețare / dezaburire a parbrizului care funcționează în timp ce 
ambulanța se află în mișcare sau staționează.
• Un sistem de spălare a parbrizului exterior.
• Sistemul de ventilație și aer condiționat.
• Două parasolare.
• Mâner pentru  persoana însoțitoare situată în apropierea colțului inferior al 
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parbrizului și un mâner deasupra ușii de intrare.
• Airbag-uri pentru șofer și pasageri.
• Bancă dublă pentru pasager.
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite.
• Radio, Bluetooth.
• Sistemul de navigație și software-ul corespunzător pentru teritoriul Republicii 
Moldova.
• Lanternă reîncărcabilă și detașabilă.
4.3 Capacitate minimă de încărcare:
Numărul de scaune  (cu excepția  celui a conducătorului auto):
• 2 în față cu centuri de siguranță;
• 2 în spate. Scaunul instalat în direcția de deplasare va fi echipat cu o centură 
de siguranță în 3 puncte integrată într-un scaun rotitor la 180 °  și având o teti-
eră, iar scaunul instalat opus direcției de deplasare are o centură de siguranță 
în 2 puncte și o tetieră.
• Targa va avea sistem de fixare a centurilor de siguranță, inclusiv de la  căpătâ-
iul tărgii pe umerii pacientului. Trebuie inclus un set pentru copii.
4.4 Perete despărțitor:
• Un perete despărțitor va separa compartimentul șoferului de cel al pacien-
tului. O fereastră glisantă va fi prevăzută în peretele despărțitor. Fereastra va 
permite contactul vizual direct cu șoferul. Aceasta va fi asigurată împotriva 
deschiderii accidentale și va avea o perdea opacă sau alte dispozitive, care ar 
împiedica lumina din compartimentul pacientului să perturbe activitate șofe-
rului.
• Porțiunile de pereți din afara ferestrelor de deasupra nivelului tărgii (inclusiv 
dulapurile și fețele sertarului) vor fi fabricate din material lavabil rezistent la 
dezinfecție.
4.5 Ieșiri de urgență:
• Pe lângă ușa din spate, va exista o ieșire alternativă din compartimentul paci-
entului, ceea ce ar permite evacuarea pacientului (pacienților) și a echipei.
4.6 Deschideri (uși, ferestre):
Trebuie să existe minimum două ieșiri:
• una în partea din spate (ușile balansate)
• o ieșire laterală (ușă) la compartimentul pacientului.
Poziție deschisă:
• Ușile din spate trebuie să permită deschiderea la 250-270°.
• Toate deschiderile vor fi echipate cu garnituri împotriva infiltrării cu apă.
• Unghiul de încărcare a tărgii va fi de maxim 16°.
• Ușile ambulanței vor fi dotate cu sistem de închidere centralizată. 
• Ușile exterioare din compartimentul medical trebuie să fie dotate cu dispozi-
tive de siguranță conform cerințelor: 
- să fie deschise și închise din interior fără cheie; 
- să se deschidă și să se închidă cu o cheie din afara, ca și cum ar fi  blocate din 
interior;
- cheia poate fi mecanică sau nemecanică, în cazul în care există un sistem cen-
tralizat de blocare.
• În compartimentul pacientului trebuie să fie cel puțin două ferestre exterioa-
re, una pe partea dreaptă și una pe partea din spate. Fereastra de pe partea 
laterală va fi una glisantă.
• Ferestrele trebuie să fie amplasate astfel încât să asigure intimitatea pacientu-
lui și 1/3 din partea de sus a ferestrei va permite să se vadă în exterior.
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• În cazul în care ușile din compartimentul pacientului nu sunt complet închise 
sau sunt deschise, un semnal audio și vizual va avertiza șoferul.
5. COMPARTIMENTUL PACIENTULUI
5.1 Cerințe generale:
• Compartimentul pacientului trebuie proiectat și construit astfel încât să 
asigure spațiul necesar pentru dispozitivele medicale menționate mai jos.
• Plafonul, pereții interiori și ușile compartimentului pacientului trebuie să fie 
produse complet sau acoperite cu materiale lavabile rezistente la dezinfecție.
• Materialul utilizat în interiorul ambulanței (compartimentul pacientului) tre-
buie să îndeplinească cerințele stipulate în standardul EN 1789.
• Compartimentul ambulanței trebuie proiectat astfel încât 2-4 persoane să-și 
poată desfășura activitatea într-o poziție verticală, în condiții confortabile.
• Marginile suprafețelor trebuie să fie proiectate  împotriva pătrunderii fluide-
lor. Dacă podeaua nu permite evacuarea fluidelor, trebuie să fie disponibile 
una sau mai multe scurgeri cu dop / dopuri.
• Rafturile deschise trebuie să fie proiectate cu muchii rotunjite. Sertarele tre-
buie să fie asigurate împotriva deschiderii accidentale.
• Ambulanța trebuie să fie prevăzută cu un compartiment pentru medicamen-
te proiectat  cu un lacăt de siguranță.
• Ambulanța trebuie să fie proiectată cu unul sau mai multe mânere poziționa-
te deasupra suportului pe axa longitudinală.
• Trebuie să existe două mânere poziționate în apropierea ușilor compartimen-
tului pacientului:
- un mâner instalat pe peretele despărțitor lângă ușa laterală;
- cel de-al doilea mâner instalat pe peretele lateral lângă ușile din spate.
• Intrarea în compartimentul medical prin ușile din spate trebuie facilitată de o 
treaptă metalică instalată.
• Echipamentul de întreținere (de ex. Roata de rezervă sau cutia de instrumen-
te) nu va fi accesibil din interiorul compartimentului pacientului.
Descriere:
În ceea ce privește compartimentul medical din partea ușii din spate a 
vehiculului, trebuie respectate următoarele specificații:
• Peretele din partea stângă (din partea conducătorului auto) va fi utilizat 
pentru atașarea echipamentului medical sau a suporturilor și încărcătoarelor 
pentru echipamentul medical portabil, cum ar fi defibrilatorul și anexele sale, 
aspiratoarele, seringa automată, sistemul de alimentare cu oxigen – debitme-
trul, umidificator. Toate dispozitivele instalate pe peretele lateral stâng trebuie 
să fie accesibile manual și vizibile persoanei care se află pe scaunul situat la 
căpătâiul  tărgii. În cazul în care configurația permite, se va amplasa un dulap 
pentru materiale sanitare. 
• Pe peretele lateral din dreapta, la jumătatea superioară a tărgii, va fi atașat un 
scaun pliant pentru persoana însoțitoare, cu posibilitatea de a se roti spre tar-
gă, centura de siguranță va fi atașată de scaun. Unele echipamente de imobi-
lizare vor avea posibilitatea de a fi atașate pe acest perete în spatele scaunului 
persoanei însoțitoare.
• Plafonul compartimentului medical va fi utilizat pentru atașarea suportului 
pentru perfuzii.
• Peretele despărțitor va fi utilizat pentru atașarea unui scaun pliant cu spatele 
acestuia în direcția de mers. Pe acest perete se va amplasa un container pentru 
materialele folosite, care ar trebui să fie ușor de golit. De asemenea, în aceas-
tă zonă va fi un loc special pentru depozitarea valizei cu echipament de re-
suscitare / examinare. Acesta va fi ușor accesibil din exterior prin deschiderea 
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ușii laterale. De asemenea, în această zonă va fi amplasat un container pentru 
materiale ascuțite, un dispozitiv de dozare pentru dezinfectanți și un suport 
pentru prosoape de hârtie.
• Suportul pentru targă va fi plasat în partea stângă a compartimentului paci-
entului.
• 2 cilindri de oxigen atașați, cu capacitatea de 10 l  fiecare vor fi plasați într-un 
loc bine definit în compartimentul medical într-o zonă care  ar permite schim-
barea lor ușoară.
• 2 cilindri mobili de oxigen, unul cu capacitatea de 5 l va avea un loc special 
pentru atașare la targă și altul cu capacitatea de 2 l , prevăzut cu propria sa 
geantă de transport.
• Căruciorul cu rotile cu sistem de fixare a pacientului va fi instalat în partea din 
spate, care este ușor accesibil.
• Podeaua va fi aleasă astfel încât să asigure o aderență adecvată pentru per-
soana însoțitoare, inclusiv atunci când este umedă; trebuie să fie rezistentă și 
ușor de curățat.
• Partea interioară a compartimentului pacientului, complet echipată, va fi pro-
iectată astfel încât să reducă la minimum riscul de rănire.
5.2 Dimensiunile compartimentului 
• Lungimea minimă: 3000 mm, la nivelul tărgii de la care se exclude lungimea 
oricăror dulapuri, sertare și alt mobilier amplasat lângă peretele despărțitor.
• Înălțime minimă: 1750 mm, în zona de lucru cu targa.
• Lățimea minimă:
- Total, inclusiv dulapuri - minim 1600 mm;
- Lățimea minimă a suprafeței utile - minim 1400 mm (conform EN 1789).
5.3 Cerințe privind  dimensiunile scaunelor din compartimentul pacientului: 
- Înălțime: 400mm – 500mm de la  podea
- Lățime: cel puțin 450 mm;
- Adâncime: cel puțin 400 mm;
• Pentru speteaza scaunului:
- Înălțime: cel puțin 450 mm;
- Lățime: cel puțin 450 mm.
5.4 Sistemul de ventilație:
• Va fi disponibil un sistem de ventilație care să asigure un minim de 20 de înlo-
cuiri pe oră a volumului de aer din compartimentul pacientului.
5.5 Sisteme de încălzire și răcire:
• În afară de încălzirea cabinei șoferului, va fi disponibil un sistem independent, 
reglabil, pentru încălzirea aerului în compartimentul pacientului. Sistemul va 
consta din 2 subsisteme separate:
- Agregat independent de încălzire, funcțional atunci când motorul este pornit 
sau oprit.
- Radiator electric de încălzire, funcțional atunci când ambulanța staționează și 
este conectată la o priză de 220 V.
Acestea vor fi prevăzute cu termostate astfel încât fluctuațiile de temperatură 
să nu depășească ± 3 ° C.
• Configurația sistemului va împiedica intrarea gazului de evacuare în compar-
timentul pacientului.
• În afară de sistemul de încălzire va fi disponibil un sistem de răcire cu aer (aer 
condiționat), care va servi separat compartimentul pacientului.
• Sistem de încălzire pentru compartimentul pacientului:
  Sistem de încălzire autonom în compartimentul pacientului.
  Posibilitatea de a atinge temperatura necesară în 15 minute.
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  Pentru a crea o temperatură de 22 ° С la mijlocul tărgii în nu mai mult de 30 de 
minute.
  Trebuie să fie disponibil un termostat pentru a menține temperatura cu ± 3 ° 
С.
5.6 Iluminarea interiorului
• Iluminarea compartimentului pacientului (lumină de culoare echilibrată, na-
turală) de tip LED:
  Zona pacientului: minim 300 lx (ajustabilă);
  Zonele înconjurătoare: minim 50 lx.
5.7 Nivelul zgomotului interior
• În funcție de viteza de deplasare, nivelul zgomotului interior va fi în confor-
mitate cu regulamentele europene în vigoare (în conformitate cu EN 1789).
5.8 Sistem de suport a perfuziei
• Un suport pliabil pentru perfuzie, montat pe tavan, va fi echipat astfel încât 
să poată susține două sau trei perfuzii atașate vertical și capabil să mențină 
echilibrul lor. Suportul ar trebui să utilizeze la maxim înălțimea vehiculului 
deasupra tărgii.
• Sistemul de suport va avea o capacitate minimă de 5 kg și va fi capabil să 
suporte trei pungi cu lichid, independent unul de celălalt (conform EN 1789).
• Pe peretele lateral stâng, în apropierea prizelor de electricitate și oxigen, va 
fi instalată bara cu o lungime suficientă pentru montarea dispozitivelor nece-
sare.
5.9 Sisteme pentru menținerea / atașarea echipamentului în compartimentul 
pacientului (EN 1789 și modificările ulterioare)
• Fără excepție, toate materialele, cum ar fi dispozitivele medicale, echipamen-
tele și obiectele care se află în mod obișnuit într-o ambulanță, trebuie atașate 
astfel încât să nu poată fi proiectate  când sunt supuse unei forțe de minim 
10g (gravitație) orizontal și vertical.
• Distanța acoperită de materiale atunci când sunt supuse unei forțe nu trebu-
ie să pună în pericol siguranța persoanelor din ambulanță.
• Dacă sunt supuși acestor forțe, atunci:
- nici un obiect nu va avea muchii ascuțite care ar pune în pericol siguranța 
persoanelor din ambulanță;
- distanța maximă de deplasare a suportului sau a oricărei alte componente 
atașate și a sistemului de fixare nu va depăși 150 mm.
6. DISPOZITIVE SI ECHIPAMENTE MEDICALE
6.1. Dotarea cu dispozitive medicale
Ambulanța va fi proiectată și construită astfel încât să asigure:
• Transportarea asistată în condiții de maximă siguranță pentru pacient și per-
sonal;
• Amplasarea și atașarea dispozitivelor medicale.
6.2. Depozitarea echipamentului medical
• Toate echipamentele necesare pentru efectuarea procedurilor de standard 
trebuie să fie depozitate într-un loc special conceput pentru acest scop.
• Echipamentul de bază, necesar pentru o intervenție în afară vehiculului, tre-
buie să fie ușor accesibil prin ușile ambulanței.
• Toate echipamentele vor fi depozitate în condiții de siguranță, utilizând un 
sistem de fixare pentru a preveni lovirea/traumatizarea în timpul deplasării 
autovehiculului.
6.3. Cerinţe pentru dispozitivele medicale 

Cerințe generale:
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• Echipamentul va fi conceput atât pentru a fi utilizat în condiții în care ambu-
lanța este în mișcare, precum și când este utilizat în teren.
• Dacă echipamentul este proiectat ca „portabil” (cu excepția echipamentului 
pentru transportarea pacientului), acesta trebuie să poată:
- Să fie purtat de o singură persoană;
- Să aibă propria sursă de energie, să fie de sinestătător și încărcat în vehicul 
în timp ce vehiculul este în mișcare sau staționează.
- Să fie utilizat în afara vehiculului, în mod independent.
• Temperatura:
- În absența altor inscripții pe dispozitiv, acesta trebuie să poată funcționa 
într-un interval de temperatură de -5 °C - + 40 ° C.
- În absența altor inscripții pe dispozitiv, acesta trebuie să poată funcționa 
minimum 20 de minute, când se află  la o temperatură de -5°C.
• Atașarea echipamentului:
- Va fi atașat în interiorul vehiculului.
- Sistemul de fixare trebuie să reziste la accelerații de 10 G. 
- Terminalele electrice și prizele nu vor face parte din sistemul de fixare al 
echipamentului.
• Securitatea electrică:
- Toate echipamentele trebuie selectate și instalate astfel, încât să nu dăuneze 
echipamentelor care utilizează electricitatea.
• Interfața cu utilizatorul:
- Butoanele, comutatoarele, indicatoarele și panourile de comandă trebuie să 
fie ușor accesibile. 
• Întreținere:
- Producătorul va furniza ghiduri de utilizare și întreținere în limbile română și 
rusă. 

7. LISTA ECHIPAMENTELOR
7.1 Echipamentul pentru manevrarea și imobilizarea pacientului:
• Suportul pentru targa cu sistem de fixare pentru targă, cu sistem de alune-
care pentru targă, cu posibilitatea plasării lateral sau în mijloc.
• Targă principală cu roţi și sistem de fixare pentru pacient:
Îndeplinește următoarele criterii:
- Lungime 1950 mm ± 20 mm.
- Lățime 550 ± 20 mm.
- Diametrul roții minimum 200 mm.
- Să respecte cerințele standardului EN 1865-1: 2010 + A1: 2015
- Compusă din două părți detașabile: targă și cărucior.
- Testarea EN 1789 - certificatul de testare trebuie să fie disponibil.
- Eliberarea automată a picioarelor căruciorului când se descarcă din ambu-
lanță.
- Înălțime reglabilă cu minimum 3 poziții.
- Poziția Trendelenburg și anti-Trendelenburg atunci, când căruciorul este pe 
propriile roți.
- Sistemul centuri de siguranță pentru adulți, inclusiv peste umerii pacientu-
lui.
- Sistemul centuri de siguranță  pentru copii.
- Suport rabatabil pentru perfuzii.
- Mânere laterale rabatabile.
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- Mânere telescopice pentru transportarea tărgii.
- Frînă pentru roți.
- Sistemul pentru rabatarea picioarelor în părțile anterioare și posterioare ale 
căruciorului.
- Platforma și căruciorul vor suporta o greutate de până la 220 kg separat sau 
combinat, inclusiv atunci când echipamentul se află pe roți.
- Saltea reutilizabilă, realizată din material rezistent, care permite spălare și 
dezinfectare ușoară:
o Lungime 1950 mm ± 20 mm;
o Lățime minimă de 550 mm ± 20 mm;
o Înălțime maximă 100 mm;
o Alți parametri conform standardului EN 1865.
• Targă rigidă reglabilă tip lopată din aluminiu:
- Cu sistem de imobilizare a capului.
- Lungime ajustabilă în cel puțin 3 pași pentru pacienții cu înălțimi diferite. 
- Pliabilă.
- Cu centuri de fixare pentru pacient.
• Targă rigidă completă pentru coloana vertebrală cu sistem de fixare: adult și 
copil.
• Dispozitiv de imobilizare a capului:
-  Fabricat din material plastic, dens, cu găuri mari pentru monitorizarea paci-
entului, impermeabil, ușor de curățat și dezinfectat.
• Saltea vacuum - 2 bucăți (1 adult și 1 copil): 
  Include pompă și kit de reparație.
  Pompa va avea capacitatea de a reduce presiunea cu 500 h/Pa în timp de 
maximum 4 minute. 
  Lățimea saltelei vacuum pentru adult minimum 80 cm, pentru cea pediatrică 
minimum 45 cm. 
  Cu mânere pentru transportare. 
  Cu centuri de fixare pentru pacient.
  Alți parametri în conformitate cu standardul EN 1865.
• Scaun cu rotile și sistem de fixare pentru pacient – suportă greutatea pacien-
tului până la 150 kg. Patru roți, dintre care două roți cu sistem de frînare. Fixat 
de peretele ambulanței. Suprafețele spătarului și suportului picioarelor sunt 
ușor de detașat. Greutatea maximă a scaunului 10 kg. 
• Dispozitiv de tracţiune pentru fracturi de femur cu geantă pentru transpor-
tare. 
• Gulere cervicale adult/copil reutilizabile pentru imobilizare cervicală: trebu-
ie să permită intubarea, accesul la traheotomie și manevrele medicale sigure. 
Setul, în total de 6 bucăți, vor fi livrat: 4 bucăți ajustabile pentru adulți și 2 
bucăți pediatrice, cu geantă pentru transportare.
• Dispozitiv de extracție de tip KED - 1 bucată.
• Atele gonflabile și vacuum pentru imobilizarea membrelor superioare și in-
ferioare – câte 1 set cu centuri pentru imobilizarea pelviană – câte 1 bucată 
(setul să includă suplimentar pompă, geantă pentru transportare, trusă de 
reparații urgente).
• Set de atele rigide pentru imobilizarea membrelor superioare și inferioare cu 
geantă pentru transportare (2 bucăți de atele pentru membrul superior și 2 
bucăți de atele pentru membrul inferior).

7.2 Aparatură/echipamente pentru resuscitare – respiraţie (cerinţe minime)
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• Instalaţie fixă de oxigen:
- Butelii de oxigen a câte 10 litri fiecare cu sistem de interconexiune rapidă- 2 
bucăți:
o Reductoare de presiune dotate cu manometre pentru fiecare butelie.
o 2 conexiuni rapide standard DIN pentru dispozitivele de asistență respira-
torie, atașate pe peretele lateral stâng.
o Debitmetru cu o capacitate maximă de 15 L/min, cu supapă de reglare, 
umidificator, tub și mască facială.
- 1 butelie de 5 litri cu sistem de atașare pe targă, cu geantă pentru protecție 
și transportare, și reductor cu debitmetru.
• Oxigen portabil:
- 1 butelie de 2 litri cu o geantă pentru transportare, cu un loc pentru ampla-
sare și fixare în ambulanță. 
- Reductor de presiune cu debitmetru, cu o capacitate maximă de cel puțin 
15 l/min, cu supapă de reglare, tub și mască facială.
• Balon de ventilatie de tip Ambu: adult, copil, nou născut – 3 buc. (1 buc. 
adult, 1 buc. copil, 1 buc. nou-născuți), cu perete dublu, material 100% 
non-latex, în kit cu 5 măști în total (adult – 2 buc., copil -2 buc., nou-născut -1 
buc.):
- Cu sistem de limitare a presiunii pentru prevenirea suprapresiunei. 
- Balonul de ventilație nou-născut să fie auto-gonflabil cu o capacitate 250-
700 ml și asigură minimum 15-25 ml pentru fiecare ventilație.
• Kit pentru dezobstrucția căilor respiratorii - 2 buc. (1 deschizător de gură, 1 
depresor al limbii).
• Kit pipe orofaringiene în ambalaj dedicat, compus minim din 6 dimensi-
uni adult/copil (nou născut 40mm, copii 60mm, adolescent 80mm, adulți 
90mm, 100mm, 110mm) -1 buc.
• Pense Magill de diferite dimensiuni pentru adult și copil - 2 bucăți.
• Dispozitiv pentru respirație gură la gură cu mască și filtru antibacterian, cu 
supapă de unic sens, într-o cutie pentru transportare – 1 buc.
• Aspiratoare - 2 bucăți:
- Unul fixat pe peretele ambulanței conform EN 1789;
- Unul portabil, electric, dotat cu geantă pentru transportare și sistem pentru 
alimentare și fixare în ambulanță:
o Rezistent la căderea, lovituri, apă și dezinfectanți;
o Cu un regulator vacuum incorporat;
o Robust, portabil, compact;
o Funcționarea electrică de la o baterie încorporată;
o Regim continuu de operare, bazat pe bateria încorporată sau conectată la 
sursa de alimentare; 
o Durata de funcționare a bateriei este de cel puțin 60 de minute;
o Alimentare cu energie 220V, 12V cu adaptor;
o Fluxul maximal al aerului aspirat 30 L/min; presiunea va fi minim de 600 
mmHg; 
o Capacitatea minimă a rezervorului reutilizabil – 1 L;
o Sistem de alarmă și monitorizare pentru starea bateriei și conectarea la sur-
sa de alimentare;
o Se livrează într-un kit cu cablu de conectare la 12 V, cu minimum 2 tuburi 
de silicon reutilizabile cu lungimea de 1,5-2m și cu filtre antibacteriene mi-
nim 5 bucăți. 
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7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare

• Defibrilator semiautomat cu monitor
Cerințe generale:
- Defibrilator semiautomat cu monitor, construcție robustă cu suprafețe ușor de 
curățat, ușor de manipulat, de utilizat și de transportat.
- Echipat cu sistem de alarmă minim pentru:
o detașarea electrozilor
o asistolie
o tahicardie
o bradicardie
o fibrilație
- Cu sistem de reglare digitală pentru nivelele de alarmă. 
- Geantă impermiabilă cu compartimente interioare și curea reglabilă.
- Vibrație conform EN 1789.
- Rezistentă la impact EN 1789.

Configurația livrată:
  Defibralator cu baterie Li Ion.
  Kit de padele reutilizabile, inclusiv padele pediatrice - 1 set.
  Kit de padele de unică folosință adult și copil, inclusiv adaptor pentru utilizarea 
padelelor.
  Un terminal conceput pentru testarea funcționalității padelelor.
  Kit de cabluri ECG 5 derivații.
  Electrozi ECG de unică folosință – 15 bucăți (3 cutii a câte 5 electrozi).
  Printer termal incorporat.
  Hîrtie pentru imprimantă – 5 bucăți.
  Cablu de alimentare la rețea 220V și la 12 V cu conector.
  Card SD 2Gb.
  Geanta de transport dedicată.
  Greutatea maximă cu geantă 5,5 kg.

Descrierea tehnică:
- Să posede un monitor încorporat color HD de minim 7 inci.
- Să permită afișarea și supravegherea: traseului ECG, detectarea Pacemakeru-
lui, modului AED, valorilor SPO2, tensiunii arteriale neinvazive, stării bateriei, 
stării alarmelor, zilei, datei, numărarea și înregistrarea fiecărui șoc.
- Să posede un acces rapid și sigur la meniu pentru opțiuni și puterea șocurilor.
- Să posede o baterie reîncărcabilă incorporată Li-Ion.
- Bateria trebuie să furnizeze o putere suficientă pentru administrarea a mini-
mum 150 de șocuri de 200 J sau nu mai puțin de 4 ore de monitorizare conti-
nuă ECG.
- Durata de exploatare a bateriei de minimum 4 ani.
- Timpul de reîncărcare este de maximum 4 ore.
- Să dețină sisteme de alarmă vizuală și sonoră privind descărcarea bateriei.
- Sistemul va fi capabil să funcționeze atît cu padele reutilizabile, cât și cu pade-
le de o singură folosință; padelele trebuie sa fie interschimbabile.
- Sistemul trebuie să recunoască automat tipul de padele.
- Sistemul trebuie să recunoască și să afișeze pe ecran poziția corectă a padele-
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lor pe piept.
- Sistemul trebuie să posede hardware. 
- Sistemul trebuie să posede evaluarea automată a ECG.
- Înregistrarea: memorie internă de minim 2 GB.
- Sistemul trebuie să ofere opțiuni pentru: AED inclus, SPO2 inclus, modul NIBP, 
modul Wi-Fi (frecvența de bandă 2.4 GHz), modul Bluetooth (versiunea 4.0 sau 
5.0, frecvența de bandă 2.402 GHz – 2.48GHz).
- Modul SPO2 include un interval de măsurare 1 - 100%.
- Frecvența cardiacă cuprinsă între 30 până la 300 bpm.
- Sistemul să poată funcționa ca un Pacemaker extern.
- Printarea va fi automată sau manuală pe un canal.
- Lățimea hârtiei este de 48 mm sau alte dimensiuni standard.
- Viteza de imprimare este de 25, 50 mm/sec. 
- Să dispună de sistema de alarmă pentru detașarea electrodului, asistolie, tahi-
cardie, bradicardie, fibrilație. 

Monitorizarea ECG:
- Derivații cu 3 canale.
- Capturarea semnalului ECG trebuie efectuată prin electrozi de unică folosință, 
prin electrozi reutilizabili și prin cabluri ECG.
- Recunoașterea Pacemakerului trebuie sa fie automată.

Parametrii tehnici regimului de defibrilare:
- Defibrilarea tip BTE (undă exponențială bifazică trunchiată).
- Puterea șocului selectată în mod standard de la 2 până la 200 J.
- Timp de reîncărcare pentru readministrarea șocului maximum 8 sec.
- Descărcarea sincronă pentru cardioversie.
- Sistem automat de limitare a puterii pînă la 100J în cazul în care sistemul recu-
noaște padelele pediatrice.
- Anularea automată a șocului prin sistem de descărcare a șocurilor în perioada 
de neutilizare pînă la 30 secunde.

• Dispozitiv ECG cu geantă de transportare 
Descrierea tehnică:
- Ecran LCD color, încorporat, posibil să afișeze 3,6,12 derivații.
- Suport lingvistic multiplu, minimum 2 limbi (româna și rusa).
- Previzualizarea undelor ECG, auto-diagnosticare și posibilitatea imprimării re-
zultatelor.
- Să dețină un software compatibil cu PC-ul.
- Medicul trebuie să poată vizualiza ECG trimis de pe ambulanță la stația PC de 
la staționar.
- Flash Drive USB - pentru înregistrarea datelor și back-up.
- Să dețină un sistem de calibrare.
- Disponibilitatea sistemului de detectare și protecție de la cardiostimulator și 
de la șocul al defibrilatorului.
- Funcții pentru măsurarea automată și diagnosticarea automată.
- Înregistrare, amplificare simultană pe 12 canale.
- Imprimanta termică încorporată.
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- Editarea undei ECG, primirea, viteza de înregistrare, informația despre pacient 
și raportul măsurărilor efectuate.
- Alimentare cu curent alternativ și curent continuu. 
- Baterie reîncărcabilă cu acumulator  litiu-ion cu minimum 2 ore de funcționa-
re continuă.
- Memorie internă pentru 300 unde ECG. 
- Card SD de 2Gb încorporat, care permite înregistrarea a peste 10000 de unde 
ECG.
- Software de actualizare on line disponibil.
- Măsurarea și interpretarea automată, testarea automată, verificarea formatu-
lui canalelor de achiziție 3 × 4, 3 × 4 + 1R, 3 × 4 + 3R, 6 × 2, 6 × 2 + 1R, 12 × 1, 
12 × 1 + T.
- Moduri de lucru selectabile: manual, automat, funcție de ritm.
- Indică eroarea de conectare a cablurilor sau poziționarea / detașarea electro-
dului de măsurare.
- Filtre digitale de înaltă precizie.
- Modul Wi-Fi încorporat (frecvența de bandă 2.4 GHz) care permite transmite-
rea online a undelor ECG.
- Canale de înregistrare ECG: Standard 3, 6, 12 canale.
- Precizie ± 2%.
- Tensiune de calibrare - 1mV ± 1%.
- Impedanță de intrare 50MΩ.
- Circuitul de intrare <50nA.
- Stabilizarea bazei de referință - automată.
- Intrare / ieșire externă:
o Intrare ≥100 KΩ sensibilitate 10mm / V ± 5%;
o Ieșire: ≤100Ω, sensibilitate 1V / mV ± 5%;
-  Viteza de înregistrare: 25 mm / s, 50mm / s.
-  Accesorii livrate: 
o cablu pentru pacient – 1 buc.
o electrozi reutilizabili toracici tip pară – 6 buc. 
o electrozi reutilizabili pentru extremități tip clame – 4 buc. 
o hârtie pentru printer - minimum 5 buc. 
o cablu de împământare – 1 buc.  
o siguranțe – 2 buc. 
o cablu de conectare PC – 1 buc.
o cablu de alimentare AC – 1 buc. și DC –  1 buc.
- Ghid de utilizare în română și rusă.
- Greutatea dispozitivului maximum 3,5 kg împreună cu geanta pentru trans-
port.

• Seringă electrică automată cu baterie încorporată
Configurație livrată:
- Seringă electrică;
- Acumulator reîncărcabil Li Ion;
- Cu mecanism de fixare pe bară;
- Cablu de alimentare AC - 1 buc.;
- Kit de seringi pentru pornire și calibrare.
Descriere tehnica:
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- Control digital pentru o precizie maximă și siguranță; 
- Recunoașterea automată a modului și software-ului pentru seringă;
- Compatibil cu seringile de 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, cu recunoaștere 
automată a seringilor, pentru a putea funcționa cu seringi de la diferți produ-
cători;
- Să poată calcula automat debitul după introducerea volumului infuzat și tim-
pul de administrare;
- Să permită administrarea perfuziei în bolus la cerere, cu un volum preselec-
tat și o precizie de minimum ± 2%;
- Să dețină un software; 
- Să includă și calculul dozei;
- Să posede o bibliotecă de medicamente;
- Viteza de perfuzie este de 0,1 - 200 ml / oră.
Sistem de monitorizare pentru:
- Starea acumulatorului;
- Conectarea la sursa principală de alimentare 220 V;
- Nivelul presiunii de ocluzie;
- Profilul de administrare;
- Timpul preselectat;
- Starea de funcționare;
- Unitate de măsură pentru dozare / debit;
- Volumul perfuzat;
- Timpul rămas.
Sistem de alarma:
- Alarmă presetată în caz de ocluzie, pentru  depășirea presiunii; 
- Alarmă pentru întroducere incorectă soluțiilor infuzabile;
- Defecțiune a dispozitivului;
- Când alarma este declanșată, injectorul se va opri automat.
• Sistem portabil de încălzire pentru soluții perfuzabile cu alimentare la 12V:
- Permite încălzirea a cel puțin 3 pungi de soluție de 1 litru fiecare sau câte 6 
pungi de câte 0,5 litri fiecare; 
- Trebuie inclusă o geantă de transportare, izolată termic, cu curea de umăr; 
- Izolarea termică este eficientă timp de 2 ore de la deconectarea de la sursa 
de alimentare.
• Termometru digital
Descriere tehnica:
- Termometrul digital citește radiația infraroșie de pe suprafața pielii pentru a 
calcula corect temperatura corpului;
- Fără atingere: nu intră niciodată în contact cu pielea pacientului pentru a 
evita orice risc de contaminare; 
- Non-invaziv: nu necesită cooperare cu pacientul, recomandată pentru copii;
- Microprocesor avansat pentru a asigura o precizie înaltă.
Specificatii tehnice:
- Limitele de măsurare la nivelul frunții: 34,0 – 42,5 ° C;
- Limite de măsurare (în afara frunții): 1,0 – 55,0 ° C;
- Precizia măsurării: ±0,1°C.
- Distanța de lucru: 3 cm (1,2 inci), determinată de semnalul optic și sonor.
- Baterii: minim 4xAAA (1.5V), incluse în livrare;
- Greutate: nu mai mare de 100 gr.
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• Pulsoximetru portabil 
Descriere: 
- Dispozitiv care măsoară neinvaziv nivelul de oxigen (saturația oxigenului) în 
sânge capilară și frecvența cardiacă prin utilizarea metodei fotometrice;
- Frecvența cardiacă este calculat automat și afișat pe baza măsurătorilor efec-
tuate;
- Pulsometrul trebuie să asigure o precizie înaltă a citirii indiferent de tipul pa-
cientului, de starea pielii, chiar și în condițiile mișcărilor repetitive ale brațului, 
pe care este montat senzorul sau în cazul în care fluxul perfuziei este scăzut.
Parametrii:
- Dispozitiv compact, portabil, care va fi utilizat în serviciul de urgență / ambu-
lanță.
- Rezistent la căderi, lovituri, șoc, zgârieturi.
- Posibilitatea de a fi atașat în ambulanță (include mecanismul de atașare).
- Alarme vizuale și audio.
- Semnal audio: senzor oprit, senzor alunecat și descărcarea bateriei.
- Setările limitelor de alarmă.
- Timp total de înregistrare în memorie de 72 de ore.
- Alimentare de la bateria-acumulator cu o durată de viață de minimum 60 de 
ore.
- Greutate maximă 200 gr (fără baterii).
- Temperatura de funcționare -20 – + 50°C.
- Umiditate relativă de 15 – 90%.
- Tipul pacientului:
o adult
o copil
o nou-născut
- Senzor SpO2:
o Reutilizabil separat, cu posibilitatea de înlocuire și recunoaștere automată;
o Echipat pentru utilizare atât cu senzori reutilizabili, cât și cu senzori de o sin-
gură utilizare.
- Afișează:
o Ecran LSD sau TFT, color, minim de 2,8 inch.
o Valoarea impulsului - da.
o Valul SpO2 - da.
o Puterea semnalului - da.
o Nivelul bateriei - da.
o Mesaj de eroare - da.
o Criteriile SpO2: 
• Area de măsurare 1 –100%.
• Precizie de măsurare ± 2%.
• Frecvența cardiacă cu interval de măsurare 30 – 235 bătăi / min.
• Etapa de măsurare 1 bătaie / min.
- Alarme:
o Audio și vizuale.
o SpO2: la nivel înalt, nivel scăzut.
o Puls: nivel înalt, nivel scăzut.
o Senzorul deconectat.
o Descărcarea bateriei.
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o Oprirea alarmei.
- Să dețină următoarele funcții:
o Metoda de reactivare manuală sau automată.
o Controlul volumului.
o Auto-testare.
Livrare:
- Baterie internă reîncărcabilă cu încărcător - da.
- Accesorii și consumabile:
o Senzor reutilizabil SpO2, Adult - 1 bucată.
o Senzor reutilizabil SpO2, Copil - 1 bucată.
o Senzor SpO2 de unică folosință, Adult - 50 de bucăți.
o Senzor SpO2 de unică folosință, Copil – 50 bucăți.
o Ghid de utilizare (în limbile română și rusă).

• Stetoscop
Următoarea configurație: 
- Capsulă dublă în ambele sensuri. 
- Lungimea tubului: 45-65 cm. 
- Diametrul diafragmei: 35-45 mm. 
- Livrat cu un set de accesorii de rezervă: 2 membrane și 2 seturi de olive.
• Tensiometru manual cu 5 manșete (3 adulți+2 copii) cu geantă de transpor-
tare.
• Lampa pentru examinarea pupilelor cu baterie – 1 bucată. 
• Ciocan de reflexe – 1 bucată. 
• Sistem de montarea perfuziei – 10 bucăți.
• Geantă frigorifică pentru medicamente termolabile:
  Dimensiune interioară (L * W * H): 180 * 100 * 80 mm (+/-20 mm);
  Dimensiune externă (L * W * H): 240 * 170 * 195 mm (+/-20 mm);
  Afișaj temperatura pe ecran LCD.
  Unitățile de măsură : oC și oF
  Cu posibilitatea de a regla temperatura.
  Regim de lucru între +2 oC și +8 oC;
  Posibilitatea de a lucra în mediul ambiant cu temperatura de minim: +35 oC.
  Dimensiune LCD: min 58 * 18 mm;
  Greutate netă: 3-5 kg;
  Volum: min 1,5 L;
  Greutatea totala (cu accesorii): 5-6 kg
  Accesorii:
• Baterie internă (16000mAh) - 2 buc;
• Adoptor auto - 1 buc;
• Încărcător - 1 buc;
• Curea de umăr reglabilă - 1 buc;
• Husă pentru accesorii – 1 buc;
  Putere:AC: tensiune: 100V-240V, DC: Tensiune: 12V, 
  Baterie: Tensiune: 7.4V, Capacitate (baterie litiu) – min 16000 mAh;
Tensiune de intrare / ieșire (adaptor) AC100V-240V / DC9.0V;
Tensiune (baterie litiu) – DC 7.4V;
Timp de lucru a bateriei: min 6 ore;
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  Suport AC110 ~ 240V, DC12V.
Interiorul va fi dotat cu suport despărțitor orizontal pentru medicamente de 
1-10ml (min 20 amp.)
  Cu loc special destinat, bine fixat în compartimentul pacientului și cu posibi-
litatea alimentării la priză 220V sau 12V.
7.4 Materiale sanitare (cerinţe minime):
• Kit pentru minitraheostomie - 1 bucată.
• Saltea cu mânere pentru transfer pacienți din material lavabil cu lățimea mi-
nimă 80 cm – 2 bucăți.
• Kit pentru membre amputate + container pentru replantare cu menţinerea 
temperaturii interne la -2 – +4°C pentru minimum 2 ore – 1 bucată.
• Geantă/rucsac pentru echipamente portabile din material textil imperme-
abil, ușor de curățat, cu benzi reflectorizante; prevăzut cu un compartiment 
spațios, împărțit cu separatoare detașabile. În exterior are 2 buzunare laterale 
și 1 frontal, mînerele cu suport și o curera de umăr cu suport reglabil.
Compoziție:
  Balon tip AMBU (1 adult, 1 copil) cu 5 măsti (3 adulți, 2 copii); 
  Kit pipe orofaringiene minim 6 dimensiuni; 
- Laringoscop reutilizabil cu lamele de diferite dimensiuni pentru adult și co-
pil - 1 bucată;
  Pense Magill 2 mărimi (adult și copil);
  Aspirator manual mecanic - 1 bucată; 
- Tensiometru cu stetoscop – 1 bucată; 
- Sistem turniquet manual – 1 bucată. Trebue să fie ușor, portabil, să dispu-
nă de pompă manuală cu manometru în set cu manșeta reutilizabilă pentru 
adult și copil, cu tub de conectare minim 1m (lungimea), în geantă dedicată.
  Butelie reincarcabilă de oxigen 1 litru cu reductor și debitmetru - 1 bucată. 
Seturile menționate mai sus vor fi fixate în locul în care ele vor fi ușor acce-
sibile, neafectând spațiul de lucru din jurul pacientului. Amplasarea lor va fi 
discutată cu beneficiarul înaintea executării finale a fixării acestora în com-
partimentul pacientului.
7.5 Materiale și dispozitive auxiliare:
• Dispozitiv de tăiere a centurilor de siguranță - 1 bucată.
• Foarfece medical de tip „băiat de siguranță” - 1 bucată.
• Triunghi reflectorizant - 2 bucăți.
• Proiector flexibil - 1 bucată, capabil să se conecteze la 12 V în cabina șofe-
rului.
• Lanternă portabilă reîncărcabilă - 1 bucată.
• Ciocan pentru a sparge fereastra– 2 bucăți (unul în cabina șoferului, altul în 
compartimentul pacientului).
• Stingator- 2 bucăți minim 2 l fiecare.
• set covorașe din cauciuc în cabina șoferului.
• curea pentru tractare (rezistentă la tractare minim 5000 kg)
• set lanțuri antiderapante
• manual de exploatare a vehiculului în limba română și rusă
8. GARANȚIE
Toate echipamentele trebuie să aibă cel puțin 36 de luni garanție din mo-
mentul semnării primirii. Vehiculul trebuie să aibă o garanție minimă de 
200.000 km sau 24 de luni, indiferent care primul se va realiza.
9. DESERVIREA ȘI MENTENANTA
Toți ofertanții vor examina existența facilităților tehnice necesare pentru ser-
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viciile atât pentru ambulanțe, cât și pentru echipamente medicale, în confor-
mitate cu condițiile generale de garanție și ghidul de utilizare al producătoru-
lui.
Timp maxim de intervenție tehnică - 48 de ore de la momentul solicitării.
Durata maximă a măsurilor de remediere, în total 72 de ore.
Deservirea tehnica și reparațiile curente vor fi efectuate fără rând. Agentul eco-
nomic, câștigător, va asigura deservirea tehnica și întreținerea ambulanțelor 
pe întregul teritoriu al țării, incluzând zonele zonale - Nord, Sud și Centru - 
asigurarea măsurilor de remediere (reparații) de până la 14 zile calendaristice, 
indiferent de tipul reparației (reparațiilor) .
Înlocuirea temporară a echipamentului trebuie să fie asigurată în conformita-
te cu perioadele menționate mai sus. Timpul perioadei de garanție, la cererea 
rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța echipamentului 
medical și a vehiculelor, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, 
se vor face gratuit. Piesele de schimb și manoperă sunt gratuite, cu excepția 
consumabilelor pentru vehiculele stabilite de producător.
10. DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB
Fiecare ofertant își asumă, pe propria răspundere, disponibilitatea pieselor de 
schimb, a accesoriilor și a consumabilelor pentru toate pozițiile oferite pe pia-
ța Republicii Moldova gratuit sau contra cost, după cum urmează: piese de 
schimb gratuite, inclusiv executarea pentru perioada de garanție. Pentru restul 
perioadei - contra plată.  
11. MANUALE
Este necesar să fie un ghid tehnic și un ghid de utilizare. Toate ghidurile vor fi 
disponibile în limbile română și rusă.
12. SCOLARIZARE
La momentul livrării ofertantul va asigura pregătirea personalului tehnic și me-
dical de pe  ambulanțe (vehiculele și echipamentele) și va dezvolta pregătirea 
teoretică și practică a personalului profesionist al echipelor   medicale a  Am-
bulanțelor, pentru cunoștințe și abilități bune.
13. ÎNMATRICULARE
Vânzătorul va oferi cumpărătorului întregul set de documente și acte necesare 
pentru înmatricularea vehiculului la Agenția Servicii Publice a Republicii Mol-
dova
14. LIVRARE
Ambulanta va fi livrată în DDP condiții, conform INCOTERMS 2020.
Ambulanța va fi livrată în calitate de  unitate funcționala (ambulanța complet 
echipată), specificând în detalii echipamentele și dispozitivele din dotare pe 
care le are, în conformitate cu actul de predare / primire.
Câștigătorul, până la începutul livrării ambulanțelor, va organiza  prezenta-
rea pe teritoriul Republicii Moldova a unei mostre de ambulanță asamblată și 
echipată pentru a verifica conformitatea acesteia cu termenii de referință 
Costul ofertei include: dispozitivele, ambalarea și transportarea la sediul bene-
ficiarului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea  tehnică  în exploatare și 
mentenanță, pregătirea personalului medical.
Costul consumabilelor, pieselor de schimb și executării, mentenanței periodi-
ce în timpul perioadei de garanție sunt conforme cu termenii de referință.
15. Atunci când se prezintă ofertele, ofertanții vor trimite un catalog cu foto-
grafii color și / sau schițe, care vor reproduce configurația solicitată în termenii 
de referință.
16. Cerințele din termenii de referință (specificația tehnică) sunt considerate 
obligatorii.
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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 □

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;

III. Alte informații:

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

Trimestru III 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652357724115 din 28.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 
naționale amplasate în raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, 
Vulcănești.

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652357724115
Data publicării: 12.05.2022
https://e-licitatie.md/achizitii/35585/lucrari-de-intretine-
re-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-amplasa-
te-in

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1652357724115 din 15.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SC ”Dromas Cons” SRL

IDNO 1003600107905

Date de contact 

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

Mun. Chisinau,, str Calea Ghidighiciului nr 15/1

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, 
Vulcănești.

45200000-
9

1      06-
114/192

din

24.06.2022

3 958 172,16

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652253515068 din 28.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice națio-
nale amplasate în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652253515068
Data publicării: 11.05.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652253515068?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 4

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1652357131908 din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:
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Denumire SA ”Drumuri Rîșcani”

IDNO 1003602009760

Date de contact 

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

or. Rîşcani, str. Independenței 3, MD 5600

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani

45200000-
9

1      06-15/190

din

24.06.2022

5 366 600,76

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652254240335 din 29.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea pre-
alabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale am-
plasate în raioanele Orhei, Rezina, Telenești

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652254240335
Data publicării: 11.05.2022
h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1652254240335?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 4

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1652254240335 din 10.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Genesis International”

IDNO 1010600006879

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Albișoara 84/6, MD 2059

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Orhei, Rezina, Telenești 45200000-

9
1

     

06-15/196

din

24.06.2022

7 914 863,46

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 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 -
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652357131908 din 27.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice națio-
nale amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652357131908
Data publicării: 12.05.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652357131908?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1652357131908 din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Masterdrum”

IDNO 1009600036472

Date de contact 

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

r. Cahul, s. Zîrnești, MD 3933

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia

45200000-
9

1      06-15/194

din

24.06.2022

6 153 601,80

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652181135476 din 27.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale ampla-
sate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova.

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652181135476
Data publicării: 10.05.2022
https://e-licitatie.md/achizitii/35484/lucrari-de-intretinere-periodi-
ca-a-drumurilor-publice-nationale-amplasate-in

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1652181135476 din 10.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Irinda Prim”

IDNO 1006600048096

Date de contact 

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

Mun. Chisinau,, str Gheorghe Tudor5,MD 2028

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, 
Leova.

45200000-
9

1      06-
114/189

din

24.06.2022

5 333 041,51

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail igp@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

Persoana de contact Victoria Lupan, achizitii@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Anvelope de vară și baterii de acumulatoare - repetat
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648191023668

Data publicării: 25.03.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648191023668?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 82 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire S.C. „Namaian Deg” S.R.L.
IDNO 1004600050248
Date de contact 

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

caraman.1986@mail.ru; vlad.caraman@motoland.md Tel: 068-
838-751; 079-041-115

mun. Chisinau,  com. Hulboaca, str. C. Negruzzi, 40

mailto:caraman.1986@mail.ru
mailto:vlad.caraman@motoland.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

Anvelope de vară 
120/70 R 17 M/C

34300000-
0

7 buc.

90-BN 
28.06.2022 41 124,93 49 349,93

Anvelope de vară 
180/55 R17 M/C 7 buc.

Baterie de acumu-
latoare 12V 8,6 Ah 
(153*87* 80 ), (A, (EN))

7 buc.

Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 27/06 din 27.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni
Localitate orașul Criuleni
IDNO 1007601009093
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12
Număr de telefon/fax 061022291, 068114432, 0248 22 585
E-mail criuleniprimaria1@gmail.com
Pagina web oficială www.primariacriuleni.md
Persoana de contact Mihail SCLIFOS
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate Contractantă – Administrația Publică Locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie Deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reconstructia bulevardului pietonal bd. Biruinta, or. Cri-
uleni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649084017389
Data publicării: 16.02.2022
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1649084017389-EV-1649255331651

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

Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor pu-
blice” 

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
27/06 din 27.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Structural Construct
IDNO 1007600024738
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Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14

structural@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea Lucrarilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. Lucrări de reconstructia bulevardului 
pietonal 

bd. Biruinta, or. Criuleni

 45200000-9 Conform 
anunțului/ 

Invitației de 
participare

27/06

27.06.2022

4871953,68 MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Publicarea anterioară în 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).

https://www.infobase.md/ru/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20B%C4%83cioii%20Noi,%2014
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01/22 din 31.05.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate
Localitate MD. Chișinău
IDNO 1012601000203
Adresa str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni, 26.
Număr de telefon/fax 022/820630
E-mail info@ani.md
Adresa de internet https://ani.md
Persoana de contact Emilia Ristic. Tel. 022/820630
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)

Controlul integrității

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de partici-
pare

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Conform prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.228/2020 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Siste-
mului informațional automatizat „e-Integritate”, administrarea tehnică al 
SIA ”e-Integritate” se realizează de către I.P. Serviciul Tehnologia Informației 
și Securitate Cibernetică.

Astfel, serviciile de administrare tehnică și menținere a SIA “e-Integritate”, 
se achiziționează prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare în conformitate cu prevederile:

- Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, art. 56 alin. (1), lit. c); 

- Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la  achizițiile publice folosind procedura de negociere, pct.128 
alin. (3);

- Hotărârii Guvernului nr.228/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat 
“e-Integritate”, pct. 3 și pct. 36; 

- Hotărârii Guvernului nr.183/2019 cu privire la aprobarea Conceptului 
tehnic al Sistemului informațional automatizat “e-Integritate”, pct. 21 – 23.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de administrare tehnică și menținere a Sistemului In-
formațional Automatizat “e-Integritate”

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

---- 202009675 NFP 

mailto:info@ani.md
https://ani.md
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1

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. 01/22 din 23.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
IDNO 1003600096694
Date de contact 

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

MD-2012. mun. Chișinău. Piața Marii Adunări Naționa-
le, 1. Tel.022/820995

https://stisc.gov.md/ro. staap@stisc.gov.md. 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 1.

Servicii de administrare tehnică și men-
ținere a Sistemului informațional auto-
matizat ”e-Integritate”

72267000-4 8 luni 28/22 din 
26.05.2022 328 640,00

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

2. Alte informații:

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

Nu       

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

Nu         

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://stisc.gov.md/ro
mailto:staap@stisc.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 47 din 20.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600001506
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168
Număr de telefon/fax +373 22 23-78-61; +373 22 23-85-04
E-mail rectorat@adm.utm.md
Adresa de internet https://utm.md/ 
Persoana de contact Esenia Turchin

+373 22 23-35-03

esenia.turchin@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție Publică de învățământ superior

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 publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □     

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Echipament IT
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637828544124

Data publicării: 25.11.2021
Link:  Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637828544124

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □  

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:rectorat@adm.utm.md
https://utm.md/


43

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 16

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 16
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 16

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 47 din 21.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire “BTS PRO” SRL
IDNO 1008600061565

Date de contact 

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

Adre-
sa

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V

Te l e -
fon

0 22 87 01 40

E-mail office@bts.md 

P a -
g i n a 
web

www.bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori eco-
nomici  

(societate mixtă, consorțiu sau 
altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □        Nu □     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, in-
clusiv TVA

1 LOT 3 Imprimante (Multifunc-
tional profesional) 30232110-8 10 bucăți 10 24.05.2022 239.996,40

2 LOT 5 Periferice 30200000-1 20 bucăți 10 24.05.2022 4.524,00

mailto:office@bts.md
http://www.bts.md
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Denumire “ACCENT ELECTRONIC” SA

IDNO 1003600023124

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

Adresa MD-2001, mun. Chiși-
nău,                str. Bulga-
ră, 33/1

+373 22 23-45-69

corporate@accent.md

https://accent.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 □      
 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de mă-
sură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 LOT 1 Computer de tip All-in-One 30200000-1 80 bucăți 11 24.05.2022 1.345.600,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Da □    
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor: site-ul TED eNotices numărul documentului 
2021/S 184-480303 din 17.09.2021.

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://accent.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2  din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soldanesti

Localitate or.Soldanesti

IDNO 1007601006405

Adresa or.Soldanesti str.31August 1

Număr de telefon/fax 0272-2-54-83; 2-53-66

E-mail sectiaeconomie.sd@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Galina Nani

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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 Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale - repa-

ratia trotuarelor

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654515997561
Data publicării: 06.06.2022
Link:  achizitii.md/ro/public/tender/21057701

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-1654515997561
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Nr. oferte primite Total: - 1oferta
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1oferta

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 22.06. 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL”Provladina Construct”
IDNO 1013600019838

Date de contact 

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

provladinaconstruct@gmail.com/069053421

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 Intretinerea periodica, repara-
tii curente si capitale - repara-
tia trotuarelor

45233340-4 1 Nr.24/22 din 
27.06.2022

649925,98

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 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. 1         din__29.06.2022_________                   

• Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Busila
Localitate s.Busila
IDNO 1007601004722
Adresa s.Busila,r.Ungheni
Număr de telefon/fax 023675677
E-mail adacasian@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Vetrici Adela
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal 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)

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări \/
Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie a drumului s.Busila
Anunțul de participare N r . : № o c d s - b 3 w d p 1 - M D - 1 6 5 2 7 7 2 4 9 4 1 4 2 -

PN-1652772494142
Data publicării: 19.05.2022
Link:   

ocds-b3wdp1-MD-1652772494142

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut \/

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică \/ 
Nr. oferte primite Total: 3

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652772494142
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1___ din _02.06. 2022 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Marcons Drum
IDNO 1007602003489
Date de contact 

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

079312074,marchitandp@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu \/       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu \/     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrari de reparatie a drumului 
s.Busila

45200000-9 1 09.06.2022 482552.44

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

• 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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 19 din 29 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 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 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Sal-
cioara” din com. Stăuceni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654856781015
Data publicării: 10.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654856781015?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 uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total:7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 7

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654856781015
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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. 20 din 22 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire AVT LUX COM
IDNO 1014600040053
Date de contact 

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

avtluxcom@mail.ru

069130527
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

villaprodotti@mail.ru

060885999, 060882288, 022 846333
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Credoprim SRL

IDNO 1003600026963

Date de contact 

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

credoprim@mail.ru

069043575

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Denumire SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

nobilprest@mail.ru 

079222838

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

mailto:avtluxcom@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:credoprim@mail.ru
mailto:nobilprest@mail.ru
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Denumire ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI

IDNO 1003600132567

Date de contact 

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

panifcoop@rambler.ru

023723586,078890488

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. şi data con-
tractului

Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Lotul 1 uleiuri vegetale 15800000-6 105

29.06.2022

5668,00

2 Lotul 2 făinoase 15800000-6 105

29.06.2022

7798,50

3 Lotul 3 sucuri 15800000-6 105

29.06.2022

8844,00

4 Lotul 4 patiserie 15800000-6 105

29.06.2022

4421,80

5 Lotul 5 băcănii 15800000-6 105

29.06.2022

5480,00

6 Lotul 6 condimente 15800000-6 105

29.06.2022

2490,00

7 Lotul 7 peşte 15800000-6 101

29.06.2022

78000,00

8 Lotul 8 semințe,miez, fr.uscate 15800000-6 105

29.06.2022

5772,50

9 Lotul 9 carne refregerată,

vacumată

15800000-6 102

29.06.2022

263966,40

10 Lotul 10 lactate 15800000-6 103

29.06.2022

217 200,00

11 Lotul 11 crupe 15800000-6 105

29.06.2022

24225,50

12 Lotul 12 panificație 15800000-6 104

29.06.2022

35683,95

mailto:panifcoop@rambler.ru
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13 Lotul 13 verdețuri 15800000-6 105

29.06.2022

4159,20

14 Lotul 14 fructe 15800000-6 105

29.06.2022

58260,00

15 Lotul 15 legume 15800000-6 105

29.06.2022

110200,00

16 Lot 16 ouă de găină 15800000-6 105

29.06.2022

27456,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor:

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. 21054965 din 22 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul

Localitate Municipiul Cahul

IDNO 1007601008340

Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6

Număr de telefon/fax 029921949

E-mail primcahul.ap@gmail.com

Adresa de internet www.primariacahul.md

Persoana de contact Snejana Brînză

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de pavare

Cod CPV: 45233222-1

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054965

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6 (șase) oferte

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: nu

Pe cale electronică: da
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. 21054965 din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:
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Denumire SRL Liaicul
IDNO 1003610002698

Date de contact 

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

Or. Taraclia str. 60 ani URSS nr. 2

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără 
TVA

1 Lucrări de pavare 45233222-1 18/AP din 
22.06.2022

2 205 267,21

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md


56

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 15 din 28 iunie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail Office.srcahul@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate cen-
trală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituția Publică Medicală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a 
unui Anunț de Participare.

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile 
publice nr.131 din 03.07.2015 art.56 alin.(1) lit.(b).

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produselor petroliere pentru anul 2022    
Anunțul de participare Nr.: 01-959, 202214916 NFP

Data publicării: 22.06.2022
Link:  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 26 din 27 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire SRL Petrom-Moldova
IDNO 1002600045798
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, sos.Muncești 269, Tel.069600266, e-mail:maria-
na.mircea@petrom.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Benzină Ai 95 09130000-9 1000 L Nr.154 din 
28.06.2022

65860,00
2 Motorină Euro 09130000-9 1000 L

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.8 din 28.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

Localitate mun. Orhei

IDNO 1007601008007

Adresa str. V. Mahu 160 MD-3500

Număr de telefon/fax 0235-22767

E-mail primaria@orhei.md

Adresa de internet www.orhei.md

Persoana de contact Natalia MANOLI  076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate de administrație publică locală , având ca obiect principal 
de activitate: promovarea intereselor și soluționarea problemelor po-
pulației unității administrative – teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate *Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii *       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Orhei  

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1653474832706
Data publicării: 25 mai 2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057094/

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:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653474832706
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057094/
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8  din 28 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire INCP “Urbanproiect”

IDNO 1003600150288

Date de contact 

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

Mun. Chișinău str.Independenței 6/1 MD-2005. Tel:022-242164

e-mail:urbanproiect01@mail.ru; urbanproiect@urbanproiect.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da *       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu *       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu *      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de actualizare a Planului 
Urbanistic General al orașului Or-
hei  

71400000-2 1 serviciu Nr.86 din 
28.06.2022

496291,00

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

2. Alte informații:

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

Nu *       
Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

Tel:022-242164
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  21056518   din_29.06.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sanatate nr. 1 Orhei
Localitate Or. Orhei
IDNO 1013606002553
Adresa str. Vasile Lupu 127
Număr de telefon/fax 0235 24967, 0235 24556
E-mail cs.orhei1@ms.md
Adresa de internet http://cs1orhei.md/index.php/acizitii/

Persoana de contact Dvornic Ludmila
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate (dacă este cazul, men-
țiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Institutie medico-sanitara publica - prestarea serviciilor medi-
cale primare

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție reactive si consumabile de laborator pentru anul 2022 r(I)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652701434627

Data publicării: 16.05.2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21056518/

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

Costul cel mai scăzut□Cel mai bun raport calitate-preț□
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

De la oper. ec. care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _21056518_ din _20.06.2022_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652701434627
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Denumire SRL Ecochimie

IDNO 1002600052156 

Date de contact 

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

Chisinau, str. Valea Crucii 2, ap.85, 022 109-111 

022 109-222, info@ecochimie.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reac.pt. investig. clinice gen., 
hemat. şi cito. Azur –EozinăRo-
manovski

33600000-6 2000 ml Nr. 210056518/01 
din 20.06.2022

504,00

2 Reac.pt. investig. clinice gen., 
hemat. şi cito. Ulei de imersie

33600000 500 ml Nr. 210056518/01 
din 20.06.2022

154,80

3 Eprubete vacuum din plastic cu 
anticoagulant, K3EDTA, 2-3 ml

33600000 10000 buc Nr. 210056518/01 
din 20.06.2022

12480,00

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

Denumire GBG-MLD SRL

IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Chisinau, str. Tighina 65, of. 607, 022 549120, www.gbg.
md, office@gbg.md,

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reactivi pentru teste izoserologice 33600000-6
1 buc

Nr. 
210056518/02 
din 20.06.2022

4200,00

2 Hemoglobin cu calibrator 33600000-6
1200 teste

Nr. 
210056518/02 
din 20.06.2022

576,00

http://www.gbg.md
http://www.gbg.md
mailto:office@gbg.md
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Denumire Dita Estfarm SRL

IDNO 1002600046359
Date de contact 

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

Chisinau, str. Burebista 23, 022 405379, reghina.tudosan@dita.
md, iulia.iurova@dita.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Eprubeta vacuum  cu accelerator 

cheag+gel separator, volum  singe 5-8 
ml, cu etichetă

33600000-6
20000 buc

Nr. 
2820/210056518/02 
din 20.06.2022

34378,00

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:reghina.tudosan@dita.md
mailto:reghina.tudosan@dita.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _1/4_ din _30.06.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or.Vadul lui Vodă
Localitate mun. Chișinău,  orașul Vadul lui Vodă
IDNO 1007601010194
Adresa strada Ștefan cel Mare, 60 
Număr de telefon 022 416273
Număr de fax 022 416283
E-mail oficial aplvadulluivoda@gmail.com
Adresa de internet www.vaduluivoda.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ana Moroșanu

m o r o s a n u . a n a . v v @ g m a i l . c o m  
076776602/ 022-417-273;

Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a unui dig de protecție în zona Parcului 
Nistrean din or. Vadul lui Vodă, str. Plajei

Cod CPV 45246400-7

Valoarea estimată a achiziției 2 177 312,00 lei

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

Nr: 21036646

Link: https://mtender.gov.md/tenders/
ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noticem

Data publicării anunțului de participare 25.02.2021

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Nr. 1 din 22.04.2021

Denumirea operatorului economic SC ”Amfitecons” SRL

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 27

Data: din 04.05.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noticem
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noticem
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 388 994,71 lei

Inclusiv TVA: 1 666 793,65 lei

Termen de valabilitate 01.09.2022

Termen de execuție 2 luni
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare

Temeiul juridic Art. 76 alin.7 cifra 2 litera b) din Legea 131□2015

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

27/3 din 26.04.2022

prelungirea termenului de executare și valabilitate al contractului

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 Potrivit scrisorii OE nr5/22 din 30.06.2022, nu toate lucrările au fost executate conform graficului din cauza 
începerii sezonului de odihnă pe zona plajei, din acest motiv dispune de timp limitat pentru finisarea lucrărilor.

 Pentru executarea lucrărilor conform devizului, lucrările nefinisate la moment vor fi îndeplinite până la 
31.07.2022, din acest motiv OE cere prelungirea termenului de valabilitratea al contractului Nr. 27 din 04.05.2021.

Reieșind din necesitatea de a finaliza lucrările de construcție,  se consideră oportună prelungirea termenului de exe-
cutare și valabilitate al contractului, până la 01.09.2022. 

 Celelealte prevederi nemodificate ale contractului rămân neschimbate și obligatorii pentru părți. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 Potrivit scrisorii OE nr5/22 din 30.06.2022, nu toate lucrările au fost executate conform graficului din cauza 
începerii sezonului de odihnă pe zona plajei, din acest motiv dispune de timp limitat pentru finisarea lucrărilor.

 Pentru executarea lucrărilor conform devizului, lucrările nefinisate la moment vor fi îndeplinite până la 
31.07.2022, din acest motiv OE cere prelungirea termenului de valabilitratea al contractului Nr. 27 din 04.05.2021.

Reieșind din necesitatea de a finaliza lucrările de construcție,  se consideră oportună prelungirea termenului de exe-
cutare și valabilitate al contractului, până la 01.09.2022. 

 Celelealte prevederi nemodificate ale contractului rămân neschimbate și obligatorii pentru părți.

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr._1/3_din 26.04.2022_ a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate al contractului

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC ”Amfitecons” SRL 27/3 26.04.2022 1 388 994,71 lei 1 666 793,65 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 01.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Coșnița
Localitate s.Coșnița
IDNO 1007601009381
Adresa s.Coșnița, str.Păcii nr.52 r-nul Dubăsari
Număr de telefon 0248 44 491;0248 44 236
Număr de fax 0248 44 491
E-mail oficial primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de internet www.cosnita.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Mamulat

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă R  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Licitație publică
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 874161,60
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21046918
Link:ocds-b3wdpl-MD-1637073571792

Data publicării anunțului de participare 17.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri R     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se re-
feră la un proiect şi/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

06.12.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic Lovis Angro SRL tel:022 84 33 72

I.I.Prozorovski Lilian tel:022 38 45 95

SA Fabrica de unt din Florești tel:079941799

SC Villa Prodotti SRL tel:022 84 63 33

FPC Tiraston SRL tel:022 66 00 24
Nr. şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lovis Angro SRL  nr.59 din 14.12.2021

I.I.Prozorovski Lilian  nr.60 din 14.12.2021

SA Fabrica de unt din Florești nr.61 din 14.12.2021

SC Villa Prodotti SRL nr.62 din 14.12.2021

FPC Tiraston SRL nr.63 din 14.12.2021
Data:

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lovis Angro SRL  339241.20 lei

I.I.Prozorovski Lilian  107953.95 lei

SA Fabrica de unt din Florești 251560.80 lei

SC Villa Prodotti SRL 274243.68 lei

FPC Tiraston SRL 45312.00 lei

Termen de valabilitate 15.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Art.76 p7.1 lit.a) și p.7.2 lit.a)
Valoarea modificărilor Lovis Angro SRL  128428.53 lei

I.I.Prozorovski Lilian  58905.70 lei

SA Fabrica de unt din Florești 81863.22  lei

SC Villa Prodotti SRL 142460.97 lei

FPC Tiraston SRL 15884.80 lei

tel:022
tel:022
tel:022
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Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplicăR
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Nu R
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lovis Angro SRL – valoarea contractului după modificare constituie 210812.67 lei

I.I.Prozorovski Lilian – valoarea contractului după modificare constituie 49048,25 lei

SA Fabrica de unt din Florești – valoarea contractului după modificare constituie 169697.58 lei

SC Villa Prodotti SRL – valoarea contractului după modificare constituie 131782.71 lei

FPC Tiraston SRL – valoarea contractului după modificare constituie 29427.20 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Frecvența scăzută a copiilor la grădiniță în perioada ianuarie-martie a dus la neutilizarea surselor financiare a contrac-
telor menționate mai susu.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru

Neutilizarea surselor financiare a contractelor în legătură cu fregvența scăzută a copiilor la grădiniță în perioada iani-
arie-martie.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractelor de achiziție publică, grupul de lucru a decis:

Lovis Angro SRL – micșorarea valorii contractului cu suma de  128428.53 lei, valoarea contractului după modificare 
constituind 210812.67  lei,

I.I.Prozorovski Lilian – micșorarea valorii contractului cu suma de 58905.70 lei, valoarea contractului după modificare 
constituind 49048,25  lei

SA Fabrica de unt din Florești – micșorarea valorii contractului cu suma de 81863.22 lei valoarea contractului după 
modificare constituind 169697.58 lei 

SC Villa Prodotti SRL – micșorarea valorii contractului cu suma de 142460.97 lei valoarea contractului după modificare 
constituind 131782.71 lei

FPC Tiraston SRL – micșorarea valorii contractului cu suma de 15884.80 lei   valoarea contractului după modificare 
constituind 29427.20  lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 05.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Andrușul de Sus
Localitate s. Andrușul de Sus, raionul Cahul
IDNO 1007601006575
Adresa s. Andrușul de Sus, raionul Cahul
Număr de telefon 029958810
Număr de fax 029958987
E-mail oficial andrusuldesus@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanu Sorin, 079556206

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 234 727 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049655
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049655/

h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / p l a n s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1641367466900

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 05.01.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Nu

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

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

Nr. 1 din 28.01.2022

mailto:andrusuldesus@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049655/
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Denumirea operatorului economic SRL ”Slavena Lux”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 6

Data: 07.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 74366,50

Inclusiv TVA: 89162,80
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic pct.8.1 din contract
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cât și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul 
din Ucraina, Grupul de lucru ia act de decizie privind rezoluțiunea contractului de achiziții publice, în partea ob-
ligațiilor imposibilității executării conform contractului nr. 6  din 28 ianuarie 2022 încheiat cu agentul economic SRL 
”Slavena Lux” nu va fi obligat să le livreze.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022 Referitor la executarea contractelor de achiziții 
publice în contextul volatilității prețurilor; prezentarea scrisorii de reziliere a contractului de către operatorul eco-
nomic SRL ”Slavena Lux” către Primăria s. Andrușul de Sus, privind rezoluțiunea Contractului, ca urmare a schimbării 
excepționale și imprevizibile a circumstanțelor existente la momentul semnării Contractului, majorării semnificative 
a prețurilor la componentele produselor livrate conform Contractului.

Reieșind din cele prenotate, se propune rezoluțiunea contractului nr. 6 din 28.01.2022, în conformitate cu pct.8.1 și 
micșorarea valorii acestuia conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune, cu exonerarea operatorului economic SRL 
„Slavena Lux” de răspundere pentru neîndeplinirea parțială a obligațiilor conform contractului încheiat.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 28.01.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea Contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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SRL ”Slavena Lux” 1 05.07.2022 - 43211,48

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 05.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Andrușul de Sus
Localitate s. Andrușul de Sus, raionul Cahul
IDNO 1007601006575
Adresa s. Andrușul de Sus, raionul Cahul
Număr de telefon 029958810
Număr de fax 029958987
E-mail oficial andrusuldesus@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanu Sorin, 079556206

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 100707 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: 21052259

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052259/

h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / p l a n s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1645539691512

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 22.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Nu

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:andrusuldesus@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 2 din 04.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Slavena Lux”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 16

Data: 14.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 24481,33

Inclusiv TVA: 29000
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic pct.8.1 din contract
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cât și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul 
din Ucraina, Grupul de lucru ia act de decizie privind rezoluțiunea contractului de achiziții publice, în partea ob-
ligațiilor imposibilității executării conform contractului nr. 16  din 14 martie 2022 încheiat cu agentul economic SRL 
”Slavena Lux” nu va fi obligat să le livreze.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022 Referitor la executarea contractelor de achiziții 
publice în contextul volatilității prețurilor; prezentarea scrisorii de reziliere a contractului de către operatorul eco-
nomic SRL ”Slavena Lux” către Primăria s. Andrușul de Sus, privind rezoluțiunea Contractului, ca urmare a schimbării 
excepționale și imprevizibile a circumstanțelor existente la momentul semnării Contractului, majorării semnificative 
a prețurilor la componentele produselor livrate conform Contractului.

Reieșind din cele prenotate, se propune rezoluțiunea contractului nr. 16  din 14 martie 2022, în conformitate cu 
pct.8.1 și micșorarea valorii acestuia conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune, cu exonerarea operatorului eco-
nomic SRL „Slavena Lux” de răspundere pentru neîndeplinirea parțială a obligațiilor conform contractului încheiat.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 28.01.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea Contractului.
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Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Slavena Lux” 2 05.07.2022 - 29000
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 05.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60, mun. Chișinău
Număr de telefon 022 241 240
Număr de fax 022 244 248
E-mail oficial achizitii@usm.md
Adresa de internet www.usm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sorocean Tatiana

022241240
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Echipament IT și sisteme de videoconferință, (proiect 

CONNECT)
Cod CPV 30200000-1
Valoarea estimată a achiziției 2 051 760,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639497336076
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639497336076?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Surse proprii

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

15.03.2022

Denumirea operatorului economic S.C. „TRIOMAC” SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 09

Data: 06.04.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:196500.00 lei
Inclusiv TVA: 196500.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 90 de zile după semnarea contractului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Altele: Modificarea prețului pentru pozițiile nr. 5.3 și 5.8 în 
specificația de preț – eroare mecanică/matematică.

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), 
punctul 4)

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) nu

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

Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Echipament IT și sisteme de videoconferință (proiect CONNECT)

Valoarea pentru poziția nr. 5.3 Sistem de suport audio pentru videoconferință (P7) și nr. 8 Sistem de suport audio pentru 
videoconferință (P9) din specificația de preț până la modificare: 5770,00

Valoarea pentru poziția nr. 3 Sistem de suport audio pentru videoconferință (P7) și nr. 5.8 Sistem de suport audio pentru 
videoconferință (P9) din specificația de preț după modificare: 2885,00

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1639497336076 din 18.01.2022, 

la data de 06.04.2022, I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” a încheiat contractul nr. 9 cu compania S.C. „Triomac” 
SRL, privind achiziționarea „Echipamentului IT și sisteme de videoconferință (proiect CONNECT)”. 

La data de 02.06.2022, în adresa autorității contractante a parvenit o explicație din partea companiei „Triomac” SRL, 
precum că, la momentul elaborării ofertei, în specificația de preț a fost comisă o eroare mecanică/matematică la lotul 
nr. 5, poziția 5.3 „Sistem de suport audio pentru videoconferență (P7)” și poziția 5.8 „Sistem de suport audio pentru 
videoconferență (P9)”, fiind indicat prețul de 5770,00 lei per poziție, deși prețul real, potrivit explicației operatorului 
economic este de 2885,00 lei per poziție.

Totodată, acesta asigură autoritatea contractantă că va livra bunurile specificate la pozițiile prenotate, conform 
specificației tehnice, în cantitatea indicată în contract, solicitând acordul autorității contractante de a modifica con-
tractul încheiat, cu includerea prețurilor corecte pentru pozițiile menționate.

În urma verificării repetate a specificației de preț anexată la contractul nr. 9 din 06.04.2022, autoritatea contractantă 
a constatat că într-adevăr, la însumarea pozițiilor din lotul nr. 5, valoarea reală nu corespunde cu valoarea indicată în 
anexa nr. 2 a contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 15 din 04.07.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional.

Denumire operator economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. şi data acordului adițional

S.C. „TRIOMAC” SRL AUTOHTON 19 05.07.2022

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

Nr. 01 din 20.06.2022

I. 2Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Primaria com Pepeni

Localitate s. Pepeni

IDNO 1007601002315

Adresa s. Pepeni r. Singerei

Număr de telefon 026242097

Număr de fax 026242335

E-mail primaria.pepeni@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Rotaru Oleg 

AI. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată COOP

Nr. procedurii 21049319

Data deschiderii ofertelor 05,01,2022

Nr. BAP ocds-b3wdp1-MD-1640590594933
Data publicării în BAP 28,12,2021

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

BI. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □

Servicii □

Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare

Cod CPV 15800000-6

Contractul  se  referă  la  un  proiect şi/sau Nu □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640590594933
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program  finanțat  din  fonduri  ale Uniunii
Da □

Europene

Sursa de finanțare
Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [ Bugetul local]

Data deciziei de atribuire a contract-
ului

Operatorului economic cîştigător [denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul

de fax, adresa de e-mail și adresa de internet]

Date de contact ale operatorului economic

Nr. contract de achiziție

10/, 2022-0000000495

11/, 2022-0000000497

12/, 2022-0000000498

Data contract de achiziție 15,02,2022

Valoarea contractului de achiziție

10/, 2022-0000000495  -  225120,00

11/, 2022-0000000497  -  30020,00

12/, 2022-0000000498  - 162100,00

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție
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IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/

prestare □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele: [indicați]

Temeiul juridic Mojorarea preturilor.

Valoarea modificărilor

10/, 2022-0000000495  -124200,77

11/, 2022-0000000497 -15425,00

  12/, 2022-0000000498-117947,26

Informații privind creşterea prețului în urma [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al
modificării contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică □

Modificarea   anterioară   a   contractului   de Nu □

achiziție publică/acordului-cadru Da □

[Dacă  da,  indicați  toate  modificările  operate

anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea preturilor.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Grupul de lucru a prim. Com Pepeni pentru achiziții vine cu rugămintea de a modifica contractele.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție

publică/acordului-cadru Nr. 05, 06,07 din  20.06.2022 

_micşorarea contractelor cu suma de :

1.  2022-0000000495 din 15.02.2022 SA Lactis-124200,77



79

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

2. 2022-0000000497 din 15.02.2022  Slavena Lux SRL -15425,00  

3.  2022-0000000498 din 15.02.2022 SC ”Villa Prodotti” SRL 117947,26 lei

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
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 24.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Mihai Eminescu
Localitate 3801, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat
IDNO 1012601000225
Adresa m. Comrat, str Suvorov 60.
Număr de telefon 029831739, 069437164
Număr de fax 029831739
E-mail oficial lic_emin@mail.ru, porkgras79@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Stoinov Svetlana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare I jumatate 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 250202.04 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21051379
Link: ocds-b3wdp1-MD-1644310805273

Data publicării anunțului de participare 08.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

21.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL Chiupon

SRL Meatpromcom

SRL Serviabil

mailto:lic_emin@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644310805273
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr:10 SRL Chiupon

Nr :12 SRL Meatpromcom

Nr :09 SRL Serviabil
Data:01.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 69579.00 lei SRL Chiupon

Inclusiv TVA: 83307.35 lei
Fără TVA: 54331.00 lei SRL Meatpromcom 

Inclusiv TVA: 65195.00 lei
Fără TVA: 12499.99 lei SRL Serviabil

Inclusiv TVA: 15000.00 lei
Termen de valabilitate 31.08.2022
Termen de execuție 01.03.2022-31.05.2022

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
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lotul 3 Alimente diverse SRL Chiupon suma totala inainte 83307,35 lei suma se micsoreaza 39586,78 lei, dupa 
modificarii suma totala    43720,57  lei cu TVA.

Lotul 6 Carne de gaina SRL Meatpromcom suma totala inainte - 65195.00 lei, suma se micsoreaza 19146.05 lei, 
dupa modificarii suma totala -  46048.95  lei cu TVA.

Lotul  5 Cascaval SRL Serviabil totala inainte – 15000.00 leisuma se micsoreaza 5820.00 lei,  dupa modificarii suma 
totala -  9180.00  lei cu TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Absenta frecventa a studentilior din cauza bolii condus la o reducerea a contractelor cu agentii economice.

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.03 din 22.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _ Micsorarea valorii contractului 

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Chiupon 03 30.06.2022 36433,81 43720,57
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SRL Meatprom-
com

04 30.06.2022 38374,12 46048.95

SRL Serviabil 05 30.06.2022 8500.00 9180.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _2_ din   01.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Briceni
Localitate Orașul Briceni
IDNO 1007601010840
Adresa MD 4701 or.Briceni str.Independentei 48
Număr de telefon 0247 2-20-58
Număr de fax 0247 2-34-92
E-mail oficial aplbriceni@rambler.ru
Adresa de internet https://briceni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rusanovschi Marina 

Tel. 0247 2-28-45 economiebriceni2006@rambler.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă X  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de construcții și montaj a Complexului Sportiv 

situat în 

or. Briceni, str. Turgheniev,16
Cod CPV 45212200-8
Valoarea estimată a achiziției 11 489 417,00 (lei, fără TVA)
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629707291869
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21043591/

Data publicării anunțului de participare 23.08.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    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/ 
acordului-cadru

30.09.2021

Denumirea operatorului economic “Profmarket Prim” S.R.L. 
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:49

Data:12 octombrie 2021

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 11 109 577,52
TVA: 2 221 915,50

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 12 luni de la înregistrarea contractului

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  X
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

       • Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului  Contractului Nr. 49  din 12 octombrie  2021 înregistrat 
la Trezorăria Regională Nord cu nr. 2021-0000000997 din 18.10.2021 suma  inclusiv TVA constituie 13 331 493,02 lei  
au fost efectuate  lucrări în valoare de 488943,30 lei, suma spre rezoluțiune constituie 12 842 549,72 lei.

    VI.   Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

  • ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cît și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul 
din Ucraina, beneficiarul cît și antreprenorul sunt în imposibilitatea executării acestui contract.

• a apărut necesitatea de a efectua actualizarea și corectarea documentației de proiect.

VII.  Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional (rezelierea contractului de  comun acord al părților) conform punctului 12.7, lit. b) din contractul 
Nr.49  din „12” octombrie  2021, art.76 și art,77, alin.(1), lit. b) al Legii nr.131 din 03.07.2015.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

rezelierea contractului  dat:
           TVA

“Profmarket Prim” 
S.R.L.

Nr.2 01.07.2022 10 702 124,76 2 140 424,96

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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 Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 04.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon 023041223
Număr de fax 023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cerere a ofertelor de prețuri
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1652961643232 

Data deschiderii ofertelor 31.05.2022
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1652961643232 

Data publicării în BAP 02.05.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de pat
Cod CPV 18000000-9
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652961643232
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652961643232
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Data deciziei de atribuire a contractului 09.06.2022

Operatorului economic cîştigător SRL Absolutely Safety

Date de contact ale  operatorului economic 079900589

Nr. contract de achiziție 21

Data contract de achiziție 21  iunie 2022

Valoarea contractului de achiziție 16493,40

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022

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 [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 3248,70 lei
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

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

SRL  „Absolutely Safety” a cîștigat 1 lot:

- Căciulă de iarnă pentru bărbați 170 buc x 49,98 lei/kg = 8496,60 lei

- Căciulă de iarnă pentru femei 160 buc x 49,98 lei/kg = 7996,80 lei.

Astfel se micșorează prezentul contract la următorul lot :

- Căciulă de iarnă pentru bărbați 35 buc x 49,98 lei/kg = 1749,30 lei

- Căciulă de iarnă pentru femei 30 buc x 49,98 lei/kg = 1499,40 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

       În legătură cu insuficiența mijloacelor financiare grupul de lucru a decis de a micșora prezentul contract cu 
3248,70 lei MD.

 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:
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      În legătură cu insuficiența mijloacelor financiare grupul de lucru a decis de a micșora prezentul contract cu 3248,70 
lei MD.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 21 
din 21.06.2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 05  din 04.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Absolutely Safety” la următorul lot:
- Căciulă de iarnă pentru bărbați 35 buc x 49,98 lei/kg = 1749,30 lei

- Căciulă de iarnă pentru femei 30 buc x 49,98 lei/kg = 1499,40 lei.

Astfel se micșorează suma contractului cu 3248,70 lei , constituind 13244,70 lei.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

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

de achiziții publice

Nr.02 din 30.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic «D.Cantemir»

Localitate mun. Cahul
IDNO 1012620010069
Adresa str. Ion Luca Caragiale 33
Număr de telefon 068549144
Număr de fax
E-mail oficial ana.girnet.66@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gîrneț Ana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP             □  

Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 298 700.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: 21048940
Link-ul:  

ocds-b3wdp1-MD-1639983154815
Data publicării anunțului de participare 20.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Bugetul de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 06.01.2022   

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639983154815


89

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

Denumirea operatorului economic Vîrticuș Grup SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3

Data:13.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:105880,00

Inclusiv TVA:127056,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Bugetul de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 06.01.2022   

Denumirea operatorului economic Baguette SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4

Data:13.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru FărĂ TVA-49586,69

Inclusiv TVA-59515,15
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Bugetul de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 06.01.2022   

Denumirea operatorului economic Serviabil SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 5

Data:13.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA-117822,22

Inclusiv TVA-130680,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
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Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Bugetul de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 06.01.2022   

Denumirea operatorului economic Iugintertrans SA 
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:6

Data:13.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA-23152,80

Inclusiv TVA-25004,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Bugetul de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 06.01.2022   

Denumirea operatorului economic Cahul Pan SA
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:7

Data:13.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA-11706,60

Inclusiv TVA-13968,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

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

Nu □    

Sursa de finanțare Bugetul de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 06.01.2022   
Denumirea operatorului economic Alim Total SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:8

Data:13.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA-74626,85

Inclusiv TVA-84097,50
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022
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II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea  valorii contractului  □

Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic Art.77 (1)lit.b din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publi-

ce,pct.8.1 din contractul de achiziție Vîrticuș Grup SRL Nr:3 , Ba-
guette SRL Nr:4, Serviabil SRL Nr: 5, Iugintertrans SA Nr:6, Cahul 
Pan SA Nr:7,Alim Total SRL

Nr:8 din 13.01.2022,

Circulara Ministerului de Finanțe al RM nr.13-09/94 din 
14.04.2022 referitor la executarea contractelor de achiziții pu-
blice în contextul volatilității prețurilor

Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu se aplică

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

Nu se aplică

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

    În urma desfășurării procedurilor de achiziție publică de produse alimentare nr. 21048940 din 03.01.2022,,au fost 
incheiate contracte de livrare a produselor alimentare pentru anul 2022.După declanșarea războiului în Ukraina,prețurile 
la produsele alimentare au cunoscut o majorare esențială.

   În vederea îndeplinirii clauzelor contractuale,operatorii economici au intervenit cu solicitări de majorare a prețurilor 
unitare pentru produsele deja contractate,ceea ce contravine prevederilor Legii nr.131/2015,privind achizițiile publice.

  În scopul soliționăroii problemelor cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețuri-
lor.Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a venit cu recomandările ce conțin în circulară cu nr.13-09/94 din 14.04.2022

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Circulara emisă de  Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova  cu nr. 13-09/94 din 14.04.2022 cu privire la executarea 
contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor    

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.02 din  30.06.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional privind majorarea cantițăților de produse alimentare ,conform contractului inițial Vîrticuș Grup SRL nr.3,Ba-
guette SRL nr.4,Serviabil SRL nr.5,SA Iugitertrans nr.6,Cahul Pan SA nr.7,Alim Total SRL nr.8 din 13.01.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Iugintertrans SA 01 30.06.2022 -2699,46 -2915,42
Serviabil SRL 02 30.06.2022 -39072,09 -43370,03
Alim_Total SRL 03 30.06.2022 -23825,04 -26922,30
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Virticuș SRL 04 30.06.2022 -7805,02 -9378,03
Baguette SRL 05 30.06.2022 -5004,85 -6005,83
Cahul Pan SRL           06 30.06.2022 -5606,37 -6727,65

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. 04 din 05.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon 023041223
Număr de fax 023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
Data deschiderii ofertelor 14.12.2021
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
Data publicării în BAP 19.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637317788106


94

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

Data deciziei de atribuire a contractului 20.12.2021

Operatorului economic cîştigător SRL Lovis Angro

Date de contact ale  operatorului economic 079970029

Nr. contract de achiziție 04 LP

Data contract de achiziție 28  decembrie 2021

Valoarea contractului de achiziție 934522,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 15.07.2022

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului   □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 161480,30 lei
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu finalizarea perioadei de executare a contractului se micșorează prezentul contract cu 161480,30 lei MD.

 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu finalizarea perioadei de executare a contractului se micșorează prezentul contract cu 161480,30 lei MD.
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VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 04 
LP din 28.12.2021 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 06  din 05.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Lovis Angro ” cu suma de:
- 161480,30 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 161480,30 lei MD , constituind 773041,70 lei MD.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 16.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Pîrîta, r-ul Dubăsari
Localitate s. Pîrîta, r-ul Dubăsari
IDNO 1007601008432
Adresa str. D. Cantemir 98, s. Pîrîta, r-ul Dubăsari
Număr de telefon 0248-46-236, 0248-46-238
Număr de fax 0248-46-238
E-mail oficial aplpirita@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Iurie Soltan, 060600222, aplpirita@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: acord adiţional
Obiectul achiziției Lucrări de reparaţie capitală a segmentului de drum din 

s. Pîrîta, r-ul Dubăsari
Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 1644450,61
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21054868
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649682535153

Data publicării anunțului de participare 01.04.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md


97

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

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

04.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Dromas-Cons”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:20

Data:12.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1438333,33

Inclusiv TVA:1726000,00
Termen de valabilitate Recepţia finală a lucrărilor
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76, alin.7 lit.c) din legea nr.131/2015
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________Lucrări de 
reparaţie capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, str. Voluntarilor, r-ul Dubăsari.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__________________________________________________________________________________________După 
cîștigul licitaţiei de către SRL „Dromas-Cons ” cu suma de cîștig de 1868074,97 inclusiv TVA, pentru încheierea contrac-
tului integral la suma dată, la momentul încheierii contractului, primăria s.Pîrîta, nu dispunea de suma de acoperire 
integral. La moment s-au alocat surse financiare din soldul disponibil al primăriei s. Pîrîta, prin decizia Consiliului local, 
pentru acoperirea sumei restante de 142074,97

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.20 din 12.05.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului nr.20 din 12.05.2022, cu suma de 142074,97 lei

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Dromas 
Cons”

01 16.06.2022 118395,81 142074,97

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 30.06.2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga

Localitate s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga

IDNO 1007601004456
Adresa Primaria s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga st.Sovetscaea, 

36
Număr de telefon 0 (291) 71376; (291)71866; 60132039
Număr de fax 0 (291) 71236
E-mail oficial primariya.g@mail.ru
Adresa de internet primariya.g@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Chiosea I.G.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Запрос ценовых оферт
Obiectul achiziției Закупка продуктов питания для нужд  детского сада 

«Ромашка» на 2021 год
Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 16230 MDL,95755 MDL,

98761.70 MDL; 94080.00  MDL, 127830.75 MDL;
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049417
Link: ocds-b3wdp1-MD-1640699762170

Data publicării anunțului de participare 18.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □ 

Contractul de achiziție/acor-
dul-cadru se referă la un proiect 
şi/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640699762170
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a con-
tractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

21.01.2021 г.

Denumirea operatorului econo-
mic

1. I.I Costova Maria IDNO-1006611000898

kostova-1970@mail.ru

2. SRL Slavena Lux IDNO-1002600003240

lidia.curdova@slavena.md 

3. SRL «Lapmol», IDNO -1002600024308 

d.nastase@lapmol.md 

4. II.SINTEACOVA  SVETLANA IDNO-1008611000021 svetlana-shintyakova@mail.
ru

5. SRL «Baguette»IDNO-1014600037741

baguette.srl@mail.ru

Nr. şi data contractului de achizi-
ție/acordului-cadru

№ 11, № 12, № 9, № 8. № 13;
Data: 18.01.2022

Valoarea contractului de achizi-
ție/acordului-cadru

Fără TVA: 16230 MDL,95755 MDL,

98761.70 MDL; 94080.00  MDL, 127830.75 MDL;
Inclusiv TVA: 16230 MDL,95755 MDL,

98761.70 MDL; 94080.00  MDL, 127830.75 MDL;
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

В связи с истечением срока договоров и освобождения планов закупок у детского сада «Ромашка», появилась 
необходимость в уменьшении договоров.

mailto:kostova-1970@mail.ru
mailto:lidia.curdova@slavena.md
mailto:d.nastase@lapmol.md
mailto:svetlana-shintyakova@mail.ru
mailto:svetlana-shintyakova@mail.ru
mailto:baguette.srl@mail.ru
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

4.1.

1. Сумма договора.I.I Costova Maria № 11 от 18.01.2022 г.  на закупку товаров составляет

16230,00 лей 

2. Данный договор был уменьшен на 6230 ,00 лей, согласно   дополнению к договору № 11 от 18.01.2022г.

3.Общая сумма после уменьшения составляет   10000,00 лей.

4.2.

1.   Сумма договора SRL Slavena Lux № 12 от 18.01.2022 г.  на закупку товаров составляет 95755,00 лей 

2. Данный договор был уменьшен на 13755,00 лей, согласно   дополнению к договору № 12 от 18.01.2022 г.

3.Общая сумма после уменьшения составляет 82000,00 лей.

4.3.

1. Сумма договора SRL  «Lapmol» № 9 от 18.01.2022 г.  на закупку товаров составляет 98761,7 лей 

2. Данный договор был уменьшен на 70761,70 лей, согласно   дополнению к договору № 9 от 18.01.2022 г.  

3.Общая сумма после уменьшения составляет 28000,00 лей.

4.4.

1. Сумма договора II Sinteacova Svetlana № 8 от 18.01.2022 г.  на закупку товаров составляет 94080,00 лей. 

2. Данный договор был уменьшен на 29080,00 лей, согласно   дополнению к договору № № 8от 18.01.2022 г.  

3.Общая сумма после уменьшения составляет 65000,00 лей.

4.5.

1. Сумма договора SRL  «Baguette» № 13 от 18.01.2022 г.  на закупку товаров составляет 127830,75 лей.

2. Данный договор был уменьшен на 59465,96 лей, согласно   дополнению к договору № 13 от 18.01.2022 г. 

3.Общая сумма после уменьшения составляет 68364,79 лей.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru  nr.12,  nr.11, nr.8,  nr.13, 
,  nr.9,   din 29.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind на уменьшение договора.

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

I.I Costova Maria № 11 29.06.2022 г 6230,00 6230,00
SRL Slavena Lux № 12 29.06.2022 г 13755,00 13755,00
SRL  «Lapmol № 9 29.06.2022 г 70761,70 70761,70
II Sinteacova Svet-
lana

№ 8 29.06.2022 г 29080,00 29080,00

SRL  «Baguette» № 13 29.06.2022 г 59465,96 59465,96

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __1___ din ___25.06.2022___

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 №09/22 SRL «Fabrica 

Oloi Pak»  64927.20 леев с НДС
- Лот №3 «Devers produse alimentare» договор №10/22 
SRL «CHIUPON» 87229.35 леев с НДС
- Лот №4 «Piine si Ciflel» договор №12/22 SA « Iuginter-
Trans » 15958.80 леев с НДС
- Лот №6 «Produse de origene animal carne si produ-
se din carne» договор №13/22 SRL «Meatpromcom»  
144349.20 леев

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

Nr:    21049811
Link:   ocds-b3wdp1-MD-1641885078230

Data publicării anunțului de participare 11.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641885078230
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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

25.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Fabrica olio Pak

SRL Chiupon

SA IuginterTrans

SRL Meatpromcom
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru - Лот №2 «Produse lactate» Договор №09/22 SRL «Fa-

brica Oloi Pak»

-Лот №3 «Devers produse alimentare» договор №10/22 
SRL «CHIUPON»

-Лот №4 «Piine si cifle» договор №12/22 SA« Iuginter-
Trans»

-Лот №6 «Produse de origene animal carne si produse 
din carne» договор №13/22 SRL « Meatpromcom»
Data:31.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Termen de valabilitate 31.08.2022
Termen de execuție С 31.01.2022  по 31.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic
Creşterea 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 şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
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 - Лот №2 «Produse lactate» Договор №09/22 SRL «Fabrica oloi Pak» 

Первоначальная сумма договора составляла 60117,78 леев без НДС, 64927,20 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 55231,48 леев без НДС, 59650,0 леев с НДС 

( Уменьшается сумма контракта на – 4886,30 леев без НДС, - 5277,20 леев с НДС)

 

   - Лот №3 «Devers produse alimentare» договор №10/22 SRL «CHIUPON» 

Первоначальная сумма договора составляла 73657,95 леев без НДС, 87229,35 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 64663,56 леев без НДС, 76436,08 леев с НДС

( Уменьшается сумма контракта на – 8994,39 леев без НДС, - 10793,27 леев с НДС)

  - Лот №4 «Piine si cifle» договор №12/22 SA «IuginterTrans »

 Первоначальная сумма договора составляла 14765,40 леев без НДС, 15958,80 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 10281,88 леев без НДС, 11116,60 леев с НДС;

 ( Уменьшается сумма контракта на – 4483,52 леев без НДС, - 4842,20 леев с НДС)

 - Лот №6 «Produse de origene animal carne si produse din carne» договор №13/22 SRL

 «Meatpromcom» 

Первоначальная сумма договора составляла 120289,41 леев без НДС, 144349,20 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 88987,33 без НДС, 106786,70 леев с НДС; 

( Уменьшается сумма контракта на – 31302,08 леев без НДС, - 37562,50 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 __23.06.2022__ 
a fost încheiat acordul adiţional privind _уменьшение суммы договоров:_____

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL «Fabrica 
Oloi Pak »

№1 24.06.2022 -4886,30 -5277,20

SRL «CHIUPON»

№2 24.06.2022 -8994,39 -10793,27
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SA  «IuginterTrans»

№3 24.06.2022 -4483,52 -4842,20

SRL «Meatpro-
mcom»

№4 24.06.2022 -31302,08 -37562,50

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____1____ din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici
Localitate mun. Chişinău, satul Ghidighici
IDNO 1007601009680
Adresa str. Mateevici A., nr.2
Număr de telefon 022-710-604
Număr de fax 022-710-252
E-mail oficial primaria.ghidighici@gmail.com 
Adresa de internet www.ghidighici.md   
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victor Durbală, 022-710-164, primaria.ghidighici@
gmail.com 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru se-

mestrul I al anului 2022, destinate Instituției de 
educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. 
Chişinău

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 787 396,40 Lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639580683899 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639580683899?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 15.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Bunuri Bunuri Bunuri Bunuri Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-ca-
dru se referă la un proiect şi/sau 
program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu Nu Nu Nu Nu 

Sursa de finanțare Buget de 
stat     

Buget de 
stat     

Buget de 
stat     

Buget de 
stat     

Buget de 
stat     

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639580683899
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Data deciziei de atribuire a contrac-
tului de achiziție/ acordului-cadru

05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022

Denumirea operatorului economic Villa Prodot-
ti SRL

SA Fabrica 
de Unt din 
Floreşti

Lovis Angro 
SRL

Delmix-Prim 
SRL

Î C S 
P a n i f c o o p 
a URECOOP 
din Strășeni

Nr. şi data contractului de achiziție/
acordului-cadru

Nr: 3 Nr: 4 Nr: 5 Nr: 6 Nr: 7
Data: 05 ia-
nuarie 2022

Data: 05 ia-
nuarie 2022

Data: 05 ia-
nuarie 2022

Data: 05 ia-
nuarie 2022

Data: 05 ia-
nuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/
acordului-cadru

Fără TVA: 
1 4 8 4 0 7 , 7 0 
Lei 

Fără TVA: 
3 3 0 8 2 , 8 9 
Lei 

Fără TVA: 
1 2 4 2 9 6 , 3 0  
Lei 

Fără TVA: 
1 6 3 5 9 , 9 5 
Lei 

Fără TVA: 
2 0 6 0 0 , 0 0 
Lei 

I n c l u -
siv TVA: 
1 7 0 3 2 5 , 0 0 
Lei

I n c l u -
siv TVA: 
2 3 0 6 0 0 , 0 0 
Lei

I n c l u -
siv TVA: 
2 5 4 5 0 3 , 3 0 
Lei

I n c l u -
siv TVA: 
1 3 8 3 2 5 , 7 0 
Lei

I n c l u -
siv TVA: 
9776,00 Lei

Termen de valabilitate 31 iulie 
2022

31 iulie 2022 31 iulie 2022 31 iulie 2022 31 iulie 2022

Termen de execuție 30 iunie 
2022

30 iunie 
2022

30 iunie 
2022

30 iunie 
2022

30 iunie 
2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic Art. 77 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La data de 05.01.2021 au fost încheiate contractul de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anu-
lui 2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, conform procedurii Cererea ofertelor 
de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1639580683899. Valabilitatea acestor contracte fiind până la 31 iulie 2022, însă 
ulterior, conform Acordului Adițional nr. 1, din 07 iulie 2022 contractele au fost reziliate. Părțile și-au îndeplinit obliga-
țiunile contractuale și de comun acord au decis rezilierea acestora. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul rezilierii contractelor de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2022, destinate 
Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale 
care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 și anume este necesar de contractat 
produse alimentare pentru semestrul II.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1_din 07 iulie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 
2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639580683899
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Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

Villa Prodotti SRL 118430,11 142116,70
SA Fabrica de Unt din Floreşti 131160,14 157392,80
Lovis Angro SRL 128760,12 154512,76
Delmix-Prim SRL 54596,91 65516,55
ÎCS Panifcoop a URECOOP din 
Strășeni

8096,48 9715,82

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. 72/22 din 1 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul 

construcției de cultură și agrement str. Independenței, 
nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavi-
lioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton 
asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstruc-
ția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. 
Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziu-
nii teritoriale”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 692 491 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646415880473
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646415880473?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 4 martie 2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 197/22 din 8 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Primaterax-Nord”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:200/L

Data:14 aprilie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 637 246,78 MDL

Inclusiv TVA: 6 764 696,13 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 5 luni calendaristice

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 
alin. 7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului privind achizițiile publice de lucrări

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Nu este cazul
Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 
223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la 
Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul 
proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” care rezultă din contractul nr. 200/L din 14 aprilie 2022 sunt de ur-
mătoarele tipuri:

 

Modernizarea curții grădiniței „Raza Soarelui” aici va fi construit și amenajat un teren de mini fotbal, va fi creat loc de 
joacă pentru copii cu o suprafață de 220 m2 unde vor fi instalate 7 elemente de joacă, va fi amenajat spațiu pentru 
fitness cu o suprafață de 120 m2 unde vor fi instalate peste 4 elemente, vor fi create căile de acces cu o suprafață de 
175 m2, vor fi montați

207 m2 de pavaj, vor fi instalate 10 scaune și urne, vor fi plantați peste 126 de arbori și arbuști și peste 1500 m2 de 
terasament al gazonului va fi realizat;

Vor fi modernizate Pavilioanele pentru copii pe teritoriul Grădiniței de Copii Nr. 1 din oraș, vor fi modernizate 70 m2 
de căi de acces spre aceste pavilioane, precum și calea de acces spre grădiniță cu o suprafață de 817 m2 care actual-
mente este într-o stare degradată;

Va fi creat un scuar cu o infrastructură din zero, în cadrul căruia vor fi create căi de acces pentru unități de transport 
cu o suprafață de 533 m2 și căi pietonale și alei cu o cu o suprafață de 615 m2, va fi creat loc de joacă pentru copii 
cu o suprafață de 400 m2 unde vor fi instalate 8 elemente de joacă și un spațiu pentru fitness cu o suprafață de 140 
m2 cu instalarea a 4 elemente. În cadrul Scuarului va mai fi creat un teren de mini-fotbal cu 60 scaune, vor fi insta-
late 14 bănci și tot atâtea urne, o masă de tenis, o masă de șah și două mese cu scaune pentru relaxare, va fi realizat 
terasamentul a 2085 m2 de spațiu unde vor fi plantați peste 229 arbori și arbuști. În total va fi creată o zonă de agre-
ment pentru locuitorii zonei de revitalizare dar și pentru întreg orașul

cu o suprafață de 4485 m2 de spațiu amenajat.

După modificare:

COMISIA ÎN URMĂTOAREA COMPONENȚĂ:

Dumitru BRENIȘTER - Administrator SRL „Primaterax-Nord”

Arcadie COVALIOV - Primar orașul Sîngerei

Andrei CUCOȘ  - Manager de proiect

Vasile HADÎRCĂ - Responsabil Tehnic

Victor COJOCARI - Proiectant „ÎM BPPS Cimișlia”

Constantin BÂNDIU - Șef SMIP, ADR Nord

Daniela RĂILEANU - Specialist monitorizare proiecte

a întocmit la 19 mai 2022 actul de constatare privind includerea volumelor de lucrări de construcție la obiec-
tul Sîngerei oraşul incluziunii teritoriale care prevede următoarele:
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În urma examinării a situației în șantier de facto și conform demersului Antreprenorului General SRL „Primaterax-
Nord”, comisia a constatat că în șantier există o problemă ceea ce nu permite executarea ulterior a lucrărilor de 
construcție-montaj. Astfel, a apărut necesitatea identificării unei soluții tehnice cu scopul asigurării finalizării 
proiectului de execuție inițial.

Se propune:

1. Identificarea soluției tehnice de către Autorul de proiect cu elaborarea unui Deviz de cheltuieli ce pri-
veşte volumele necesare pentru asigurarea evacuării apelor pluviale şi subterane care se acumulează pe şan-
tier şi împiedică executarea lucrărilor de terasament şi construcția a fundației din proiectul inițial.

Concluzii:

Instituția de proiectare va elabora actele necesare pentru a permite deblocarea situației de la obiect şi conti-
nuarea executării calitative a lucrărilor conform Ofertei.

Toate actele vor fi transmise Beneficiarului APL Sîngerei.

NOTA INFORMATIVĂ A PROIECTANTULUI:

Prin prezenta, vă informăm, că în baza contractului nr. 18 din 26.01.2020 a fost executat proiectul de execuție nr. 08 
-21—I „Reconstrucția teren sportiv/amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei”. În calitate de date inițiale pentru 
proiectare a fost folosit Certificatul de urbanism Nr, 04 din 13.01.2021 eliberat de primăria or. Sângerei, ridicarea topo-
grafică și tema de proiectare a beneficiarului, care constă în reconstrucția unui teren sportiv și amenajarea scuarului 
prin crearea spațiului de odihnă pentru persoane de toate vârstele, cu locuri de joacă pentru copii, zonă sportivă, 
zonă verde, dar și asigurarea atât a accesului pentru pietoni, cât și a accesului pentru transport pe perimetrul scua-
rului.

La etapa de efectuare a lucrărilor de terasament la obiectul dat, au fost depistate țevi de drenaj active, ce sunt co-
nectate la rețeaua de drenaj existentă a orașului, însă nu se află la evidența nimănui și mărginește cu zona scuarului 
proiectat. În timpul efectuării lucrărilor geodezice, aceste țevi de drenaj nu au fost depistate, și nici nu sunt arătate în 
Planul Urbanistic General al or. Sângerei.

Odată depistate, au fost organizate comisii în teritoriu împreună cu reprezentanții Primăriei or. Sângerei. În rezulta-
tul examinării privind funcționalitatea drenajului menționat s-a depistat că acest drenaj nefinisat nu asigură buna 
funcționare prin faptul că nu asigură scurgerea apelor în careva sistem de colectare și evacuare a apelor (sfârșitul dre-
najului se mărginește cu zona terenului construcției), iar apele colectate în acest drenaj se revarsă în zona terenului 
de construcții, astfel punând în pericol calitatea și buna funcționare a construcției din cadrul proiectului. În scopul 
asigurării exigențelor esențiale a construcției este necesară asigurarea evacuării apelor subterane de adâncime mică 
și de suprafață în locul destinat. Astfel, la cererea beneficiarului a fost executat compartimentul SAC-PG-RD, comple-
tare la proiectul nr. 08 - 21-I

“Reconstrucția teren sportiv/amenajarea scuar str, T. Nencev din or. Sîngerei”. Ca măsuri de evacuare a apelor s-a 
propus continuarea drenajului existent cu asigurarea revărsării apelor subterane de adâncime mică și de suprafața în 
rigola de colectarea și evacuare a apelor ce se află la o distanță de 135 m.l. și care asigură panta necesară. Totodată, se 
propune instalarea pe terenul scuarului a rețelei de drenaj pentru evacuarea apelor pluviale precum și pentru a evita 
ridicarea nivelului apelor freatice.

Conform scrisorii de la beneficiarul proiectului primăria or. Sîngerei:

Scrisoare de garanție
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Nr. 161/04 din 15.06.2022

Prin prezenta, primăria or. Sângerei, garantează achitarea lucrărilor la obiectul Reconstrucția teren sportiv/amenaja-
rea scuar str. T. Nencev, or. Sîngerei (rețele de drenaj I etapă) în sumă de 643,32 mii lei din bugetul local al primăriei 
orașului Sîngerei.

Referitor de majorarea termenului de execuție a lucrărilor:

În carul acestui acord adițional, este vorba și de majorarea termenului de execuție.

– Modificarea prevederii din pct. 2.1 a contractului

MAJORAREA DURATEI DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DIN CONTRACT

În contract redacția actuală a pct. 2.1 este următoarea:

durata de execuție a lucrărilor contractate este 5 luni după primirea ordinului de începere a execuției emis de către 
Co-Investitor.

Grupul de lucru consideră oportun ca termenul de execuție să fie majorat cu 1,5 luni (deoarece contractul este su-
plimentat cu lucrări adăugătoare neprevăzute în valoare de 579 622,80 lei cu TVA), la fel executantul lucrărilor SRL 
Primaterax-Nord a transmis scrisoarea nr. 74 din 30.06.2022 prin care a solicitat prelungirea perioadei de executare a 
lucrărilor cu 3 luni (textul scrisorii):

S.C. Primaterax-Nord S.R.L., în calitate de antreprenor în cadrul contractului Nr. 200/L din 14.04.2022 cu privire la 
achiziția lucrărilor de Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. 
Independenței, nr. 223 din or. Sângerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces 
din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sângerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din 
or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale”, luînd în considerație necesitatea executării 
unor lucrări suplimentare la volumul iniţial de execuţie, precum și în urma prezentării ofertei pentru lista cu cantități 
de lucrări la obiectul Nr. 8.1.1. Reconstrucția teren sportiv/amenajarea scuar str. T. Nencev. Lucrări de construcție a 
drenajului cu analiza proiectului de execuție, având în vedere caracterul complex al lucrărilor ce urmează a fi înde-
plinite și termenii majorați de producere a elementelor prefabricate din beton armat și de import a țevilor de drenaj, 
solicităm respectuos prelungirea termenului de execuție a lucrărilor contractate în baza contractului în cauză cu 3 
(trei) luni calendaristice.

Drept argumentare pentru termenul solicitat, invocăm faptul că conform tehnologiei de construcție a drumurilor și 
pavajelor pietonale, acestea trebuie amenajate pe teren cu sol stabil, și nicidecum pe unul îmbibat cu apă (cum este 
de facto la moment la șantier). Astfel, în scopul asigurării calității lucrărilor ce urmează a fi executate la obiectul dat, 
se schimbă ordinea derulării lucrărilor, pe prima etapă plasându-se construcția sistemului de drenaj a apelor care ur-
mează a fi construit în cel puțin 1 lună calendaristică, și ulterior trebuie să activeze pe o perioadă minimă în care să fie 
asigurată uscarea pământurilor aferente terenului vizat. Astfel, menționăm faptul că pentru stabilizarea solului este 
necesară o anumită perioadă de timp care ar permite sistemei de drenaj să evacueze apele acumulate și să asigure 
astfel un nivel de umiditate mai redus a terasamentului, această perioadă fiind estimativ echivalentă cu 2-3 luni în 
perioada caldă a anului după care va urma construcția îmbrăcămintei rutiere și a pavajelor, până atunci aceste lucrări 
fiind blocate din cauza imposibilității asigurării calității și stabilității solului.
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Grupul de lucru al autorității contractante a considerat că este posibil de acordat un termen de 1,5 luni pentru ca 
toate lucrările să fie finalizate în cadrul anului 2022.

Se propune de aplicat modificări în pct. 2.1 al contractului care va avea următorul conținut –

Punctul 2.1 durata de execuție a lucrărilor contractate este 6,5 luni după primirea ordinului de începere a execuției 
emis de către Co-Investitor.

Autorul de proiect referitor de durate de execuție a lucrărilor adiționale neprevăzute a prezentat nota infor-
mativă cu următorul conținut:

NOTĂ INFORMATIVĂ privind perioada de executare a lucrărilor de construcție

în contextul informației solicitate de către Primăria or. Sângerei, în cadrul proiectului nr. 08 - 21 — I ” Reconstrucția 
teren sportiv/amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sângerei” (Rețele de drenaj. I etapa) vă comunicăm că, 
în conformitate cu devizul de cheltuieli nr. DL8-2-2, perioada de execuție a lucrărilor de construcții din cadrul 
proiectului dat este de 58 zile lucrătoare ceea ce constituie 2,6 luni calendaristice.

Totodată, dorim să menționăm faptul că la realizarea proiectului menționat poate fi necesar și ceva timp pentru iniți-
erea lucrărilor și darea în exploatare a obiectului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul 
că la fața locului au fost constatate volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care 
sunt strict necesare de a fi executate în cadrul contractului deoarece nu este posibilă executarea lucrărilor conform 
ofertei inițiale.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții publi-
ce pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative 
următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au 
fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului și urmare a 
efectuării modificărilor constructivului. Ceea ce ține de lucrările suplimentare ce lipsesc din caietul de sarcini la mo-
mentul elaborării documentației de licitație, neexecutarea acestor lucrări face imposibilă finalizarea obiectului. Lu-
crările depistate în procesul de implementare a proiectului, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările adiționale 
neprevăzute sunt necesare pentru a evita așternerea asfaltului și pavajului pe teren umed și instabil.

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Schimbarea contractantului este imposibilă din motiv că procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor 
de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Antrepreno-
rii, în cazul dacă aceştia vor fi diferiți pentru execuția lucrărilor de bază şi a celor suplimentare neprevăzute de 
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construcție a drenajelor, nu vor putea asigura garanția lucrărilor.

Condițiile, modul în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către un alt operator economic pot 
crea dificultăți esențiale contractantului inițial astfel ca procesul să nu dispună de consecutivitate, lucrările 
suplimentare se intercalează cu cele deja contractate.

Schimbarea este imposibilă şi din considerentul că pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor  este ne-
cesară evacuarea actualului antreprenor, cu retragerea tehnicii. Lucrările care trebuie incluse ar necesita un 
termen dublu pentru a continua dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor general, totodată contractul ini-
țial ar urma să fie suspendat, între timp există riscul creşterii prețurilor şi orice tergiversare poate duce la 
imposibilitatea finalizării lucrărilor.

Schimbarea operatorului generează cheltuieli pentru pregătirea de execuție, mobilizare, instalarea vagoane-
lor, aducerea tehnicii, utilajului, iar costul lucrărilor neprevăzute suplimentare ar creşte esențial, reieşind din 
aceste cheltuieli.

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depă-
șește 15% din valoarea contractului inițial;

Contractul inițial constituie 6 764 696,13 lei cu TVA,

Prezentul acord de majorare nu va depăşi 15% din valoarea contractului modificat, dat fiind faptul că se ma-
jorează lucrările cu un volum de 579 622,80 lei cu TVA ce constituie o creştere cu 8,56% din valoarea contrac-
tului actual (6 764 696,13 lei cu TVA).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 şi alin. 12  legea 131/2015.

-Modificarea nu  introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea 
unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită, iar va-
loarea lucrărilor neprevăzute reprezintă o majorare nesemnificativă a contractului: cu 8,56%.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un 
mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări de amena-
jări a teritoriilor, iar lucrările adăugătoare neprevăzute (de drenaje) la fel se referă la aceste obiecte.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduc atingere naturii generale a contractului inițial. Lucrările neprevăzute adițio-
nale incluse sunt în completarea lucrărilor contractate inițial. Sunt de acelaşi tip ca lucrările de bază (lucrări 
de amenajare a teritoriului, respectiv şi lucrările adăugătoare neprevăzute de construcție a drenajelor  sunt 
la fel lucrări de amenajare a teritoriului). Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au nici o 
legătură cu obiectul în construcție. 

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, fiind complementate volume nesemnificative.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne acelaşi.  

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va include în contract lucrări în valoare de 
579 622,80 lei cu TVA. În total grupul de lucru va include o valoare de 579 622,80 lei cu TVA în contract. Suma finală a 
contractului va fi de 7 344 318,93 lei cu TVA.

Sursele alocate pentru acest proiect sunt disponibile până la finele anului, iar stoparea lucrărilor generată 
de imposibilitatea contractării lucrărilor enumerate va face imposibilă utilizarea investițiilor deja efectuate, 
creându-se astfel blocaj în implementare. 

Totodată menționăm că beneficiarul primăria or. Sîngerei acoperă în integritate finanțarea pentru lucrările 
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adiționale neprevăzute (conform scrisorii de garanție menționate anterior), respectiv de la bugetul național 
nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției acestui obiect. Subliniem că cea mai 
mare parte a lucrărilor este finanțată din Fondul Național de Dezvoltare Regională şi Locală, însă lucrările 
adăugătoare neprevăzute sunt finanțate din sursele beneficiarului primăria or. Sîngerei, respectiv la bugetul 
de stat nu se va forma o cheltuială adăugătoare care trebuie acoperită.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru (nr. deciziei 230/22 din 1 iulie 2022) de modificare a contractului de achiziție nr. 
200/L din 14 aprilie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind:

Se majorează cu 579 622,80 (cinci sute șaptezeci și nouă mii, șase sute douăzeci și doi lei, 80 bani) lei cu TVA suma 
Contractului și se aplică modificări în punctul 4.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea 
lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 344 318,93 lei (șapte milioane, trei sute patruzeci și 
patru mii, trei sute optsprezece lei, 93 bani) inclusiv TVA.

Se majorează cu 1,5 luni durata de executare a lucrărilor din contract și se aplică modificări în pct. 2.1 al acestuia care 
va avea următorul conținut –

Punctul 2.1 durata de execuție a lucrărilor contractate este 6,5 luni după primirea ordinului de începere a execuției 
emis de către Co-Investitor.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Primate-
rax-Nord Cu capital autohton Nr. 1 1 iulie 2022

483019,00 lei fără 
TVA

Majorare contract
până la

6120265,78 lei fără 
TVA

Se majorează ter-
menul de execuție 
a lucrărilor cu 1,5 
luni de la 5 luni la 

6,5 luni.

579622,80 lei cu TVA

Majorare contract
până la

7344318,93 lei cu TVA

Se majorează ter-
menul de execuție a 

lucrărilor cu 1,5 luni de 
la 5 luni la 6,5 luni.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.3 din 01 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Azilul Acasa
Localitate Mun.Soroca c.Badiceni
IDNO 1006607005665
Adresa Mun.Soroca c.Badiceni
Număr de telefon 023041133
Număr de fax 023041133
E-mail oficial azilbadiceni@mail.ru
Adresa de internet Mun.Soroca c.Badiceni
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Izvorean 023041133

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21039587
Link:ocds-b3Wdpl-MD-1637655596819

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

16.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL LOVIS ANGRO , SA Lactis, CC Nivali Prod, SRL Struc

http://www.mtender.gov.md


118

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5826 IULIE 2022, MARȚI

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4, nr.3,nr6,nr5
Data:24.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru FărăTVA:82918,12 lei,10504,64,54909,50,48098.30

Inclusiv TVA:99099,20lei,117258,00,65891,40,56466.80
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V□

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Sold ramas la contract
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1)SRL Lovis Angro de micsorat contractual cu suma de :20046,74lei

2)SA Lactis de micsorat contractul cu suma de :12480,19 lei

3)Nivali Prod de micsorat contractul cu suma de:17461,27lei

4)AV.Struc de micsorat conmtractul cu suma de 6732,00

scrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 In legatura cu faptul ca au fost cazati mai putini benefeciari s-au consumat produse mai putine 

II. Rezultatele examinării:În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/
acordului-cadru nr.3din 30.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind  micsorarea soldului contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Lovi ngro Nr3 01.07.2022 16037,39 20046,74
SA Lactis  nr4 01.07.2022 11481,78 12480,19
CC Nivali-Prod Nr5 01.07.2022 13969,02 17461,27
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V.A.Struc Nr1 01.07.2022 5385,60 6732,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 05 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari
Localitate Dubasari
IDNO 1007600005984
Adresa Dubasari,s.Corjova,str.Ţărmului 1B
Număr de telefon 0-248-42-055
Număr de fax 0-248-42-055
E-mail oficial dubasari.liceu@yandex.ru
Adresa de internet Dubasari
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Solcan Angela,0-248-42-55,asolcan@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 417062.20
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21048324
Link:ocds-b3wdp1-MD-1639034359661

Data publicării anunțului de participare 09 decembrie 2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic SC VILLA PRODOTTI S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1 

Data: 03 ianuarie 2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:100883.75
Inclusiv TVA:121060.50

Denumirea operatorului economic ALIM-TOTAL  S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2 

Data:03 ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:55613.20
Inclusiv TVA:62625.00

Denumirea operatorului economic LOVIS-ANGRO S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3 

Data:03 ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:71757.83
Inclusiv TVA:85496.00

Denumirea operatorului economic DISCONT-T S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4

Data:03 ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:157478.50
Inclusiv TVA:173570.76

Termen de valabilitate 30 septembrie 2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

  În conformitate cu scrisorile MEC nr. 03/1-09/1947 din 29.04.2022 022, nr. 03/1-09/2074 din 10.05.2022, 
nr.03/1-09/2150 din 16.05.2022, nr. 03/1-09/2311 din 24.05.2022, despre  desfășurarea procesului edu-
cațional în regim online în instituțiile de învățămant din raioanele din stanga Nistrului, în perioada 03-31 
mai 2022 .În  perioada dată s-au format solduri de produse alimentare. Grupul de lucru a luat decizia de a 
micșora contractul cu operatorul economic, deoarece în această perioadă  elevii nu au fost alimentați.

 1.Contractul nr. 1 din 03 ianuarie 2022 încheiat cu VILLA PRODOTTI S.R.L. în sumă de 121060,50 lei se mic-
șorează cu 53669,13 lei.După modificăre suma contractului constituie 67391,37 lei.

Specificația conform contractului încheiat

№ Cod CPV
Denumirea bunurilor 

/serviciilor U/m Cantitatea

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţul 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Termenul de 
livrare/prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   
Lotul 1 Carne de 

pasare                
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1
15112000-6 Șold de pui broiler 

fara spate (răcită)
kg 470

44,60 53,52 20962,00 25154,40
02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 15112130-6 Piept de găină(răcită) kg 350 60,65 72,78 21227,50 25473,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

 

 

Lotul 2 Carne

   

           

1
15111100-0

Carne de vită dezo-
sata,vîrsta 3-8 ani, în 
cutii de carton

kg 210
103,43 124,11 21719,25 26063,10

02.01.2022-
31.05.2022 333110

    Lotul 3 Carne                

1
15113000-3 Carne de porc refrig-

erate cat.I
kg 580

63,75 76,50 36975,00 44370,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

                     

 
TOTAL pe 
anexa nr.2:           100883,75 121060,50    

Suma micşorării contractului

№ Cod CPV
Denumirea 

bunurilor /serviciilor U/m Cantitatea

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţul 
unitar 

(cu TVA)
Suma 

fără TVA
Suma cu 

TVA
Termenul de 

livrare/prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   
Lotul 1 Carne de 

pasare                

1 15112000-6 Șold de pui broiler fara 
spate (răcită) kg -129,3 44,60 53,52 -5766,78 -6920,13

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 15112130-6 Piept de găină(răcită) kg -65 60,65 72,78 -3942,25 -4730,70
02.01.2022-
31.05.2022 333110

    Lotul 2 Carne                

1
15111100-0

Carne de vită de so-
sata,vîrsta 3-8 ani, în 
cutii de carton

kg -110
103,43 124,11 -11376,75 -13652,10

02.01.2022-
31.05.2022 333110

    Lotul 3 Carne                

1 15113000-3 Carne de porc re-
frigerate cat.I kg -370,8

63,75 76,50 -23638,50 -28366,20
02.01.2022-
31.05.2022 333110

                     

 

TOTAL 
pe anexa 
nr.2:           -44724,28 -53669,13    

2. Contractul nr. 2 din 03 ianuarie 2022 încheiat cu ALIM-TOTAL S.R.L. în sumă de 62625,00 lei se micșorează 
cu 31822,65 lei.După modificăre suma contractului constituie 30802,35 lei.

Specificația conform contractului încheiat 

№ Cod CPV

Denumirea 
bunurilor /
serviciilor U/m Cantitatea

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţul 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma 
fără TVA

Suma cu 
TVA

Termenul 
de livrare/
prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Lotul 1  Oua              
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1 03142500-3

Ouă de 
găină dietice 
SM-89,măşcate buc. 5760 1,91 2,29 11000,00 13190,40

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   
Lotul 2 Fructe 
şi legume                

1 03212100-1

Cartofi calita-
tivi de mărime 
medie kg 1200 5,05 5,45 6060,00 6540,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 03221113-1

Ceapă calitativi 
de mărime 
medie kg 450 5,56 6,00 2502,00 2700,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3 03221112-4

Morcov calita-
tivi de mărime 
medie kg 580 6,20 6,70 3596,00 3886,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

4 03221400-0

Varză calitativi 
de mărime 
medie kg 1800 7,87 8,50 14166,00 15300,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

5 03222321-9 

Mere calitativi 
de mărime 
medie kg 1500 4,63 5,00 6945,00 7500,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

6 03221110-0
Radacină de 
țelină kg 40 21,56 23,29 862,70 931,60

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   

 Lotul 3 
Produse de 
panificație                

1 15850000-1

Paste făinoase 
din făină de 
grîu de calit.
superioară 
,pachet de 5 kg kg 210 18,25 21,90 3832,50 4599,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

    Lotul 4 Ulei                

1 15421000-5

Ulei nerafinat 
,în borcane de 
5 l l 200 33,24 39,89 6649,00 7978,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

                     

 
TOTAL pe 
anexa nr.2:           55613,20 62625,00    

Suma micşorării contractului

№ Cod CPV
Denumirea 

bunurilor /serviciilor U/m Cantitatea

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţul 
unitar 

(cu TVA)
Suma fără 

TVA
Suma cu 

TVA

Termenul 
de livrare/
prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Lotul 1  Oua              

1 03142500-3
Ouă de găină diet-
ice SM-89,măşcate buc. -2160 1,91 2,29 -4127,20 -4946,40

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   
Lotul 2 Fructe şi 
legume                

1 03212100-1
Cartofi calitativi de 
mărime medie kg -525 5,05 5,45 -2651,25 -2861,25

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 03221113-1
Ceapă calitativi de 
mărime medie kg -270 5,56 6,00 -1501,20 -1620,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3 03221112-4
Morcov calitativi de 
mărime medie kg -410 6,20 6,70 -2542,00 -2747,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110
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4 03221400-0
Varză calitativi de 
mărime medie kg -1450 7,87 8,50 -11411,50 -12325,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

5 03222321-9 
Mere calitativi de 
mărime medie kg -700 4,63 5,00 -3241,00 -3500,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

6 03221110-0 Radacină de țelină kg -10 21,56 23,29 -215,30 -232,90
02.01.2022-
31.05.2022 333110

   

 

Lotul 3 Produse de 
panificație                

1 15850000-1

Paste făinoase din 
făină de grîu de 
calit.superioară 
,pachet de 5 kg kg   18,25 21,90 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

    Lotul 4 Ulei                

1 15421000-5
Ulei nerafinat ,în 
borcane de 5 l kg. -90 33,24 39,89 -2990,60 -3590,10

02.01.2022-
31.05.2022 333110

                     

 
TOTAL pe 
anexa nr.2:           -28680,05 -31822,65    

3. Contractul nr. 3  din 03 ianuarie 2022 încheiat cu LOVIS-ANGRO  S.R.L. în sumă de 85496,00 lei se micșo-
rează cu 39641,78  lei.După modificăre suma contractului constituie 45854,22 lei.

Specificația conform contractului încheiat 

№ Cod CPV

Denumirea 
bunurilor /
serviciilor U/m Cantitatea

Preţul 
unitar 

(fără TVA)

Preţul 
unitar (cu 

TVA)
Suma 

fără TVA
Suma cu 

TVA

Termenul 
de livrare/
prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   
Lotul 1 Peşte 
congelat              

1 03311230-3

Peşte de mare 
congelat -mer-
luciu,fără cap de 
la 500gr kg. 540 43,42 52,10 23445,80 28134,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   
Lotul 2 Produse 
cerealiere                

1 03211300-6

Orez şlefuit în-
treg cal.I,pachet 
de 5 kg kg 200 12,83 15,40 2566,66 3080,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 03211600-9

Fulgi de ovăs cu 
cereale,pachet 
de 1 kg kg 140 15,78 18,93 2209,76 2650,20

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3 03211000-3

Hrişcă iadriţă 
cal.I,pachet de 
5 kg kg 140 27,50 33,00 3850,00 4620,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110
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4 03211000-3

Crupe”Arnaut-
ca”,pachet de 
5 kg kg 200 10,83 13,00 2166,00 2600,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

5 03211100-4

Făina de grîu 
p/u panifi-
cație,ambalat 
2 kg kg 20 7,83 9,40 156,60 188,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

6 03212213-6

Mazare de-
spicată şle-
fuită,pachet de 
1 kg kg 240 8,70 9,40 2088,89 2256,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

7 03211100-4

Grupa de 
gris,pachete de 
1 kg kg 100 10,00 12,00 1000,00 1200,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   

Lotul 3 
Condimente şi 
mirodenii                

1 15841000-5

Cacao praf.nat-
ural calit.sup. in 
pachete 100gr. kg 4,3 91,67 110,00 394,16 473,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 15831000-2

Zahăr tos din 
sfeclă,în saci de 
50 kg kg 200 14,86 16,05 2972,80 3210,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3 15863200-7

Ceai negru cu 
frunze mari,cal.
sup.,pachet 
200 gr. kg 3 106,67 128,00 320,01 384,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

4 15800000-6 Oțet 6%,1 l buc 10 7,17 8,60 71,70 86,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

5 15872300-4
Frunze de dafin 
în pachete 20 gr. kg 1 163,33 196,00 163,33 196,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   
Lotul 4 
Conservații                

1 15331420-7
Pastă de roşii 25 
% ,borcane1/07 buc. 80 19,17 23,00 1533,28 1840,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 15330000-0

Mazăre verde 
conservată 
,borcane1/07 buc. 450 10,37 12,44 4666,50 5598,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3 15322000-1

Suc din fructe,în 
asortiment,bor-
can 3L buc. 840 24,56 29,47 20630,40 24754,80

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   
Lotul 5 Fructe 
uscate                

1 15872100-2 Stafide kg. 42 40,00 48,00 1679,99 2016,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

    Lotul 6 Biscuiti                

1 15821200-1 Biscuiți zahăroși kg. 85 21,67 26,00 1841,95 2210,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

 
TOTAL pe 
anexa nr.2:           71757,83 85496,00    

Suma micşorării contractului
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№ Cod CPV

Denumirea 
bunurilor /
serviciilor U/m Cantitatea

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţul 
unitar 

(cu TVA)
Suma 

fără TVA
Suma cu 

TVA
Termenul de 

livrare/prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   
Lotul 1 Peşte 
congelat              

1
03311230-
3

Peşte de mare 
congelat -mer-
luciu,fără cap 
de la 500gr kg. -218 43,42 52,10 -9465,56 -11357,80

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   

Lotul 2 
Produse 
cerealiere                

1
03211300-
6

Orez şle-
fuit întreg 
cal.I,pachet de 
5 kg kg -200 12,83 15,40 -2566,00 -3080,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2
03211600-
9

Fulgi de 
ovăs cu ce-
reale,pachet de 
1 kg kg -50 15,78 18,93 -789,00 -946,50

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3
03211000-
3

Hrişcă iadriţă 
cal.I,pachet de 
5 kg kg -80 27,50 33,00 -2200,00 -2640,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

4
03211000-
3

Crupe”Arnaut-
ca”,pachet de 
5 kg kg -40 10,83 13,00 -433,20 -520,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

5
03211100-

4

Făina de grîu 
p/u panifi-
cație,ambalat 
2 kg kg   7,83 9,40 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

6
03212213-
6

Mazare de-
spicată şle-
fuită,pachet de 
5 kg kg -100 8,70 9,40 -870,37 -940,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

7
03211100-
4

Grupa de 
gris,pachete de 
1 kg kg   10,00 12,00 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   

Lotul 3 
Condimente şi 
mirodenii                

1
15841000-
5

Cacao praf.
natural calit.
sup. in pachete 
100gr. kg   91,67 110,00 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2
15831000-
2

Zahăr tos din 
sfeclă,în saci de 
50 kg kg   14,86 16,05 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3
15863200-
7

Ceai negru cu 
frunze mari,cal.
sup.,pachet 
200 gr. kg   106,67 128,00 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

4
15800000-
6 Oțet 6%,1 l buc   7,17 8,60 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

5
15872300-
4

Frunze de dafin 
în pachete 20 
gr. kg   163,33 196,00 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110
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Lotul 4 
Conservații                

1
15331420-
7

Pastă de 
roşii 25 % 
,borcane1/07 buc.   19,17 23,00 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2
15330000-
0

Mazăre verde 
conservată 
,borcane1/07 buc.   10,37 12,44 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

3
15322000-
1

Suc din 
fructe,în asorti-
ment,pachet.1L buc. -684 24,56 29,47 -16799,04 -20157,48

02.01.2022-
31.05.2022 333110

   
Lotul 5 Fructe 
uscate                

1
15872100-
2 Stafide kg.   40,00 48,00 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

    Lotul 6 Biscuiti                

1
15821200-
1

Biscuiți 
zahăroși kg.   21,67 26,00 0,00 0,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

 
TOTAL pe 
anexa nr.2:           -33123,17 -39641,78    

4. Contractul nr. 4  din 03 ianuarie 2022 încheiat cu Discont-T  S.R.L. în sumă de 173570,76 lei se micșorează 
cu 58023,80  lei.După modificăre suma contractului constituie 115546,96 lei.

Specificația conform contractului încheiat 

№ Cod CPV
Denumirea 

bunurilor /serviciilor U/m Cantitatea
Preţul unitar 

(fără TVA)

Preţul 
unitar (cu 

TVA)
Suma fără 

TVA
Suma cu 

TVA

Termenul 
de livrare/
prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Lotul 1 Produse 
lactate              

1 15511000-3
Lapte 2,5% 
pasterizat 1L buc. 1680 12,50 13,50 21000,00 22680,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 15551000-5 Chefir 2,5% 0,5 L buc. 1504 8,00 8,64 12032,00 12994,56
02.01.2022-
31.05.2022 

3 15513000-6
Brînză cu cheag tare 
>45% kg 235 123,90 148,68 29116,50 34939,80

02.01.2022-
31.05.2022 333110

4 15530000-2

Unt 72,5% fără 
adaos de grăsimi 
vegetale,pach.200 
gr. kg 420 147,00 158,76 61740,00 66679,20

02.01.2022-
31.05.2022 333110

5 15512000-0
Smîntînă 15 %, în 
pahar de 400 gr. buc 230 18,00 19,44 4140,00 4471,20

02.01.2022-
31.05.2022 333110

6 15545000-0 Brînză  >9% kg 350 64,00 69,12 22400,00 24192,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

7 15551300-8 Iaurt 2,5% 140 gr buc 1410 5,00 5,40 7050,00 7614,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

 
TOTAL pe 
anexa nr.2:           157478,50 173570,76    
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Suma micşorării contractului

№ Cod CPV
Denumirea 

bunurilor /serviciilor U/m Cantitatea

Preţul 
unitar 

(fără TVA)

Preţul 
unitar (cu 

TVA)
Suma fără 

TVA
Suma cu 

TVA

Termenul 
de livrare/
prestare

Clasificație 
bugetară           
( IBAN )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lotul 1 Produse 
lactate                

1 15511000-3
Lapte 2,5% 
pasterizat 1L buc. -190 12,50 13,50 -2375,00 -2565,00

02.01.2022-
31.05.2022 333110

2 15551000-5 Chefir 2,5% 0,5 L buc. -209 8,00 8,64 -1672,00 -1805,76
02.01.2022-
31.05.2022  333110

3 15513000-6
Brînză cu cheag tare 
>45% kg -39,52 123,90 148,68     -4896,66 -6567,20

02.01.2022-
31.05.2022 333110

4 15530000-2

Unt 72,5% fără ad-
aos de grăsimi vege-
tale,pach.200 gr. kg -298 147,00 158,76 -43806,00 -47310,48

02.01.2022-
31.05.2022 333110

5 15512000-0 Smîntînă 15 %,0,4 l buc -24 18,00 19,44 -432,00 -466,56
02.01.2022-
31.05.2022 333110

6 15545000-0 Brînză  >9% kg 0 64,00 69,12 640,00 0,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

7 15551300-8 Iaurt 1,2-1,5% 140 gr buc 0 5,00 5,40 0,00 0,00
02.01.2022-
31.05.2022 333110

TOTAL pe anexa 
nr.2:           -53181,66 -58023,80    

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

     În conformitate cu scrisorile MEC nr. 03/1-09/1947 din 29.04.2022 022, nr. 03/1-09/2074 din 10.05.2022, 
nr.03/1-09/2150 din 16.05.2022, nr. 03/1-09/2311 din 24.05.2022, despre  desfășurarea procesului edu-
cațional în regim online în instituțiile de învățămant din raioanele din stanga Nistrului, în perioada 03-31 
mai 2022 .În  perioada dată s-au format solduri de produse alimentare. Grupul de lucru a luat decizia de a 
micșora contractul cu operatorul economic, deoarece în această perioadă  elevii nu au fost alimentați.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 05 iulie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind diverse produse alimentare

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

VILLA PRODOTTI 
S.R.L.

1 05.06.2022
44724,28 53669,13

ALIM-TOTAL S.R.L. 2 05.06.2022 28680,05 31822,65

LOVIS-ANGRO 
S.R.L.

3 05.06.2022
33123,17 39641,78

DISCONT-T S.R.L. 4 05.06.2022 53181,66 58023,80

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din  06.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Valea Perjei
Localitate r-ul Taralia s. Valea Perjei
IDNO 1007601008269
Adresa Str. Lenin 190
Număr de telefon (0291)47 2 36
Număr de fax (0921)47 2 38
E-mail oficial primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Nereuța I.E.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru gradinița de copii pentru ju-

mătate 1 anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 229800,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639380736080
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639380736080

Data publicării anunțului de participare 13.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: buget local

mailto:primariavaleaperjei@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.13 din 27.12.2021

Denumirea operatorului economic SA „Iugintertrans”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2/2022-0000000197

Data:21.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:28061,06

Inclusiv TVA:31302,00
Termen de valabilitate Pînă la 31.07.2022
Termen de execuție Pînă la 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL „Slavena lux”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 3/2022-0000000196

Data: 21.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 104800,04
Inclusiv TVA: 124822,05

Termen de valabilitate Pînă la 31.07.2022
Termen de execuție Pînă la 30.17.2022
Denumirea operatorului economic ÎCS „Lapmol”SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 4/2022-00000000265

Data: 25.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 75809,26
Inclusiv TVA: 82310,00

Termen de valabilitate Pînă la 31.07.2022
Termen de execuție Pînă la 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice art.76 al.7
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

SA „Iugintertrans” 

1. Suma inițiala a contractului nr.2/2022-0000000197 din 21.01.2022 – 31302,00 (treizeci și unu mii  trei sute doi lei 
00 bani)  lei MD

2. Micșorarea valoarea contractului cu suma 3640,90 lei (trei mii șase sute patruzeci  lei 90 bani)

3. Suma totală a contractului după modificarea – 27661,10 (doizeci și șapte mii șase sute șasezeci și unu lei 10 bani)
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SRL  „Slavena lux” 

1. Suma inițiala a contractului nr.3/2022-0000000196 din 21.01.2022 – 124822,05 (o sute doizeci și patru  mii opt 
sute doizeci și doi lei 05 bani)  lei MD

2. Micșorarea valoarea contractului cu suma 21091,44 lei (doizeci și unu mii nouăzeci și unu lei 44 bani)

3. Suma totală a contractului după modificarea – 103730,61 (o sute trei mii șapte sute treizeci lei 61 bani) lei MD

ÎCS  „Lapmol” SRL

1. Suma inițiala a contractului nr.4/2022-0000000265 din 25.01.2022 – 82310,00 (optzeci și doi mii trei  sute zece)  lei 
MD

2. Micșorarea valoarea contractului cu suma 9612,83 (nouă mii șase sute doisprezece  lei 83 bani)

3. Suma totală a contractului după modificarea – 72697,14 (șaptezeci și doi mii șase nouăzeci și șapte lei 14 bani)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Cantitățile  la produse alimentare au fost calculate reieșind din numărul total de copii înscriți în instituțiile de educație 
timpurie din sector, dar real frecvența a fost mai mică.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4 din 06 iulie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valoarei contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA „Iuginter-
trans”

Nr.2  06.07.2022          3033,96 3640,90

SRL „Slavena lux” Nr.3  06.07.2022          17575,20 21091,44
ÎCS „Lapmol”SRL Nr.4  06.07.2022          8847,82 9612,83

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1  din 05.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Gimnaziul M.Eminescu s.Baimaclia r-n Cantemir
Localitate s.Baimaclia
IDNO 1013620008223
Adresa s.Baimaclia r-n Cantemir
Număr de telefon 0273-43-229 079968051
Număr de fax
E-mail oficial baimaclia.gimnaziu@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cereniuc Ana 079968051,ana.cereniuc@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 145265 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21049021

Link: ocds-b3wdp1-MD-1640010935201

Data publicării anunțului de participare 20.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri x     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat x     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640010935201
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL BAGUETTE
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3 

Data:12.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:33541.40

Inclusiv TVA:36855.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL SLAVENA-LUX
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2

Data:12.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:43461.33
Inclusiv TVA:52153.40

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL LOVIS-ANGRO
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4

Data:12.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:59969.23
Inclusiv TVA:68582.30

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.01.2022

Denumirea operatorului economic S.A.IUGINTERTRANS
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1

Data:12.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:27822.00
Inclusiv TVA:30076.20

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 Acord Adițional nr.1 din 27,06,2022
Temeiul juridic Acord Adițional nr.2 din 27,06,2022
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Temeiul juridic Acord Adițional nr.3 din 27,06,2022
Temeiul juridic Acord Adițional nr.4 din 27,06,2022
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1.Micșorarea  sumei contractului  la produsele alimentare cu S.A.IUGINTERTRANS din motivul  ca  sau majorat prețu-
rile la produsele alimentare și sa sfirșit anul școlar la suma  de 6469,78 lei___________________________________
________________________________________________2.Micșorarea  sumei contractului  la produsele alimentare 
cu SRL SLAVENA-LUX din motivul  ca  sau majorat prețurile la produsele alimentare și sa sfirșit anul școlar la suma  
de 17827,28 lei__________________________________________________________________________________
_3. Micșorarea  sumei contractului  la produsele alimentare cu SRL BAGUETTE din motivul  ca  sau majorat prețurile 
la produsele alimentare și sa sfirșit anul școlar la suma  de 6154,44 lei______________________________________
_____________________________________________4. Micșorarea  sumei contractului  la produsele alimentare cu 
SRL LOVIS-ANGRO din motivul  ca  sau majorat prețurile la produsele alimentare și sa sfirșit anul școlar la suma  de 
12877,63 leiRezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.02 din 27 iunie2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micșorarea sumei contractelor dupa cum urmeaza:

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S . A . I U G I N T E R -
TRANS

Nr.1 27.06.2022 5986.79 6469.78

SRL SLAVENA-LUX Nr.2 27.06.2022 14855.86 17827.28
SRL BAGUETTE Nr.3 27.06.2022 5471.33 6154.44
SRL LOVIS-AN-
GRO

Nr.4 27.06.2022 11202,53 12877.63

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din  21.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax   022-436-388, 022-436-347
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  022-436-388, 022-436-347

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 
74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune pri-
vind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă for-
mă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul ter-
moenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor

Canti-
tate/ Uni-

tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

Lot 1 343000000

Piese și accesorii 
pentru vehicule și 

pentru motoare de 
vehicule

 Buc.

conform ANEXEI nr.1 (lista pieselor de schimb ).

596 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în 

domeniu.
Alte informații:

https://achizitii.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de in-
tenție

22.07.2022

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   22.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-320, 022-436-490, 022-436-388
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-320, 022-436-490, 022-436-388

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-
ciilor/lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

Lot 1 45231000-5

Reparația curentă a cablurilor de 
putere la Stațiile de Pompare (la 
necesitate reparație sau înlocui-
rea în dependență de rezultatele 
încercărilor) 

1/un Conform Caietului de 
Sarcini 250 000,00

Lot 2 45231000-5

Reparația curentă a cablurilor de 
putere la Centralele Termice mun. 
Chișinău (la necesitate reparație 
sau înlocuirea în dependență de 
rezultatele încercărilor) 

1/un Conform Caietului de 
Sarcini 115 000,00

Lot 3 45231000-5

Reparația curentă a cablurilor de 
putere la Centralele Termice Sub-
urbii (la necesitate reparație sau 
înlocuirea în dependență de re-
zultatele încercărilor)

1/un Conform Caietului de 
Sarcini 57 500,00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 422 500,00

 
 
 
 
 

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu
Alte informații:

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

22.07.2022

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.28 din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Metal feros  
Anunțul de participare

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652186051376
Data publicării: 10.05.2022

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

Licitație electronică 

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

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 32 din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SRL IGHIVAN METAL 

IDNO 1011602002849
Date de contact 

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

Mun. Bălți, str. Sorocii 6

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. ord.

Lotului 

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, fără TVA

MDL

1 Armatura ø 6 A1   31100000-7 6 /tn 277 din 16.06.2022 137 447,00

2 Armatura ø 10 A1 31100000-7 9/tn 277 din 16.06.2022 203 245,00

3 Armatura ø 16 A1 31100000-7 30/tn 277 din 16.06.2022 677 484,00

4 Armatura ø 20 A1 31100000-7 2/tn 277 din 16.06.2022 44 825,00

5 Armatura ø 36 A1 31100000-7 0,150/tn 277 din 16.06.2022 5000,00

6 Armatura ø 50 A1 31100000-7 0,150/tn 277 din 16.06.2022 5 000,00

7 Armatura ø 70A1 31100000-7 0,200/ tn 277 din 16.06.2022 6 666,67

8 Cornier  50x50x5 31100000-7 13/tn 277 din 16.06.2022 289 350,00

9 Cornier  50x50x4 31100000-7 1/tn 277 din 16.06.2022 22 580,00

10 Cornier  63x63x6 31100000-7 10/tn 277 din 16.06.2022 225 828,00

11 Cornier  75x75x6 31100000-7 13/tn 277 din 16.06.2022 293 576,00

12 Cornier  100x100x8 31100000-7 15/tn 277 din 16.06.2022 338 742,00

13 Foi metal 4.0mm 31100000-7 3/tn 277 din 16.06.2022 83 350,00

14 Foi metal 6.0mm 31100000-7 5/tn 277 din 16.06.2022 137 066,00

15 Foi metal 2.0mm 
2500x1250

31100000-7 200/ foi 277 din 16.06.2022 45 248,00

16 Tablă zincată 0,44-0,5

2000x1000

31100000-7 1/tn 277 din 16.06.2022 22 582,00

17 Ţeava profil  40x25x3 31100000-7 1/tn 277 din 16.06.2022 25 000,00

18 Ţeava ø 6 interior 6m 31100000-7 2/tn 277 din 16.06.2022 55 566,00

TOTAL 2 618 555,67
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Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □             

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.29 din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și 
obiectul principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

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 Conductor CIP 3 1X70

Anunțul de participare
 

Data publicării: 04.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 28 din 17.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SA MOLDAVCABELI 

IDNO 0300002837
Date de contact 

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

or. Bender, str. Industrială 10

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în conside-
rare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. ord.

Lotului 

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără TVA

1 Conductor CIP 3 1X70   31300000-9 154/km 282 

din 21.06.2022

214 060,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □             

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.30 din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

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 Cablu concentric

Anunțul de participare
 

Data publicării: 04.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 25 din 06.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SA MOLDAVCABELI 

IDNO 0300002837
Date de contact 

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

or. Bender, str. Industrială 10

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu 

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. ord.

Lotului 

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără TVA

1
Cablu concentric   31330000-8

84/km 283 

din 21.06.2022

81 026,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □             

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.31 din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Cablu de putere 

Anunțul de participare
 

Data publicării: 04.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehni-
ce solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 26 din 12.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SC HABSEV GRUP SRL   

IDNO 1006600038877
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu 

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. ord.

Lotului 

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără TVA

1 LOT 1

Cablu de putere de me-
die tensiune 1x120mm2

  31330000-8
35/km 293 

din 24.06.2022

270 725,00

 euro

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

2. Alte informații:

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

Nu □             

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.32 din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Albert MAZUR, 023153156, albert.mazur@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

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 Contoare electronice trifazate 
Anunțul de participare

 

Data publicării: 15.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 29 din 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SC HABSEV GRUP SRL   

IDNO 1006600038877
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu 

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. ord.

Lotului 

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără TVA

1 LOT 1

Contoare electronice trifazate co-
nectare directă

  38552000-9 850/buc 294 

din 
24.06.2022

855 100,00

MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu □             

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.33 din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Posturi de transformare în manta de beton  
Anunțul de participare

 

Data publicării: 11.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
Pe cale electronică: 

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 29 din 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SC HABSEV GRUP SRL   

IDNO 1006600038877
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. ord.

Lotului 

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, fără 
TVA

1
Posturi de transformare în 
manta de beton  

  31682310-6
8/buc 301 

din 
27.06.2022

226 238,00

euro

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

2. Alte informații:

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

Nu □             

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.35 din 21.07.2022

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Separator tripolar de tip exterior pentru LEA 10 kV cu cuțite de 
legare la pământ și izolatoare din polimer (Separator RLNDz)

Anunțul de participare
 

ocds-b3wdp1-MD-1649053640006
Data publicării: 04.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649053640006
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 37 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SC HABSEV GRUP SRL   

IDNO 1006600038877
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu 

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
ord.

 

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, fără 
TVA

1 Separator tripolar de tip exterior 
pentru LEA 10 kV cu cuțite de lega-
re la pământ și izolatoare din poli-
mer (Separator RLNDz)

31214110-3 200/buc 325

din 
08.07.2022

1 093 772,00

MDL

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

1. Alte informații:

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

Nu □             

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.34 din 21.07.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Conectori și accesorii LEA 0,4 kV 
Anunțul de participare

 

Data publicării: 04.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehni-
ce solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 37 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SC HABSEV GRUP SRL   

IDNO 1006600038877
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
ord.

 

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, fără 
TVA

1
LOT (5) 

Conectori Branșament LEA 0,4kV

31219000-4 2750/buc 324

din 
08.07.2022

7513,00

euro

2
LOT (7) 

Acesorii branșamente LEA 0,4Kv

31219000-4 34100/buc 324

din 
08.07.2022

2827,00

euro

3 LOT (8) 

Cutie de distribuție (doză) 85x85 
IP44- 32-21002-804, 80X40 rodun-
de, producător Courbi (Grecia)

31219000-4 8000/buc 324

din 
08.07.2022

4160,00

euro

Total 
14500,00

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.36 din 21.07.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Conectori și accesorii LEA 0,4 kV 
Anunțul de participare

 

Data publicării: 04.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 37 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SRL   VOLTA

IDNO 100360028059
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Pădurii, 19

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu 

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
ord.

 

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, fără 
TVA

1
LOT (1) 

Conectori CIP 0,4kV

31219000-4 5610/buc 347

din 
14.07.2022

510 823,50

MDL

2 LOT (2) 

Clemă de suport ES-1500 P80-15-
02

31219000-4 1100/buc 347

din 
14.07.2022

60 181,00

MDL

3 LOT (4) 

Suport pentru cablu branșament 
(suport compoziție aluminiu P80-
15-21)

31219000-4 3960/buc 347

din 
14.07.2022

17 160,00

MDL

4
LOT (6) 

Accesorii CIP 0,4kV

31219000-4 30000/buc 347

din 
14.07.2022

428 700,00

MDL

Total 
1 016 864,50

MDL
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 □             

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.38 din 21.07.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Cablu de putere 

Anunțul de participare
 

Data publicării: 04.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 26 din 12.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SA MODAVCABELI   

IDNO 0300002837
Date de contact 

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

Or. Bender, str. Industrială 10

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea contrac-
tului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. ord.

Lotului 

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
fără TVA

1 LOT 2

Cablu de putere de joasă 
tensiune (4x120)

  31330000-8 2/km 335 

din 12.07.2022

20 444,00

 USD

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

2. Alte informații:

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

Nu □             

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.37 din 21.07.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA  ,,RED- NORD,, 
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1003602006563      

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 
„A”

Număr de telefon/fax 373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

E-mail anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md
Adresa de internet
Persoana de contact Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Conectori și accesorii LEA 0,4 kV 
Anunțul de participare

 

Data publicării: 04.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice 
solicitate în caietul de sarcini.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 37 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire SRL   ELECTROCON

IDNO 1003600025379
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Maria Dragan 19

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu 

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
ord.

 

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, fără 
TVA

1 LOT (3) 

Clemă de întindere 2x35

PA 2x10-35

31219000-4 3300/buc 348

din 
14.07.2022

9240,00

USD

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

2. Alte informații:

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

Nu □             

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. ___ din _________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 123 din 20.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budeşti (sector A), mun. Chişinău” 

 Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1642771284554

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 45453000-7

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 115 
(0101000);

Descrierea achiziției înainte şi după modificare: Suma totală a Contractului este de 2 184 189,60 lei, inclusiv TVA. 
În urma modificării contractului № 123 din 20.04.2022 privind executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. 
Budești (sector A), mun. Chișinău - Suma totală a Contractului constituie 2 358 717,96 lei, inclusiv TVA (două milioane 
trei sute cincizeci și opt de mii șapte sute șaptesprezece lei și 96 de bani)”.

9. Creșterea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se majorează.

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Efectuarea modificării documentației de 
proiect și schimbarea volumului lucrărilor de construcție.

11. Data deciziei de atribuire a contracului: № 23 din 06 aprilie 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene şi/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

13. Denumirea şi adresa organismului de supraveghere şi ale organismului de soluționare a contestațiilor 
şi, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

http://www.chisinaugaz.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. __ din ________________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 92 din 22.03.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea dulapurilor de gaze” - Numărul: CG-B-09/22

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisi-
naugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 39340000-7

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD 114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte şi după modificare: 

A.

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor solici-

tate

Uni-
tatea 

de mă-
sură

Cant 
initi-
ala

Modi- 
ficare

Cant 
fina-

la

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț uni-
tar cu 
TVA

Suma fără 
TVA Suma cu TVA

1 2 3 4     5 6 7 8

15 PRG cu regulator 
RDG-50N cu 2 linii buc 1,00 -1,00 0,00 65 

763,30 
78 

916,00 -65 763,30 -78 916,00 

15 PRG cu regulator 
RDG-25N cu 2 linii buc 0,00 1,00 1,00 65 

763,30 
78 

916,00 65 763,30 78 916,00 

Valoarea totală (lei fără TVA):         0,00 0,00 
B.

Modificarea p. 1., din anexa № 2., după cum urmează: «Termenul de livrare, conform p. 2.2. a contractului de 

http://www.chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
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bază este de pînă la 120 de zile din momentul semnării contractului. Graficul estimativ de livrare a bunurilor 
este următorul:

Nr. 
d/o Denumirea bunurilor solicitate Un.de 

masura Cantitatatea
Termen de livrare, 

zile de la semnarea 
contractului

1 2 3 4 5

1 PRG cu regulator ERG-SE 25 m3/ora (consum 25 m3/ora), 
cu 2 linii buc 6 60

2 PRG cu regulator RDNK-400 cu 2 linii buc 30 115
3

PRG cu regulator ERG-SE 50 m3/ora (consum 50 m3/ora), cu 2 linii

buc

6

60

4 PRG cu regulator FRG/2MB Standard 100m3/ora  (consum 
70 m3/ora), cu 2 linii buc 17 60

5 PRG cu regulator RDG-50N cu 2 linii buc 2 110
6 PRG cu regulator RDNK-400 M cu 2 linii buc 20 115

7 PRG cu regulator FRG/2MB Standard 100m3/ora  (consum 
100 m3/ora), cu 2 linii buc 13 60

8 PRG cu regulator RDNK-1000 cu 2 linii buc 23 115
9 PRG cu regulator RDG-50V cu 2 linii   1 60

10 PRG cu regulator RDNK-1000 cu 2 linii buc 5 115

11 PRG cu regulator ERG-SE 50 m3/ora (consum 50 m3/ora), 
cu 2 linii buc 2 60

12 PRG cu regulator RDNK-1000 cu 2 linii buc 3 115
13 PRG cu regulator ERG-SE 10 m3/ora, cu 1 linie   5 90
14 PRG cu regulator ERG-SE 10 m3/ora, cu 2 linie buc 7 60
15 PRG cu regulator RDG-25N cu 2 linii buc 1 110

10. Creşterea/micşorarea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului rămâne neschimba-
tă.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Înlocuirea cantităților și graficului 
de livrare conform scrisorilor parvenite de la furnizor și de la întreprindere de distribuție a gazelor.

12. Data deciziei de atribuire a contracului: № 10 din 01 martie 2022.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fondu-
rile Uniunii Europene şi/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea şi adresa organismului de supraveghere şi ale organismului de soluționare a con-
testațiilor şi, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de con-
testare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail 
ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Con-
testaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.12.2021
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ANUNȚ 
Nr. ___ din _________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 106 din 12.04.2022

și contractului de achiziții sectoriale № 126 din 27.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și ăncălțămintei speciale” - Numărul: CG-B-07/22

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 18100000-0

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 
114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte şi după modificare: Contract № 106 din 12.04.2022 – suma contractului înainte 
4 228 118,40 lei cu TVA, după – 4 136 982,00 lei cu TVA. Contract № 126 din 27.04.2022 – suma contractului 
înainte 1 540 320,00 lei cu TVA, după – 1 604 658,00 lei cu TVA.

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractul rămâne neschimbată.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea cantităților în urma solicitărilor 
întreprinderilor de distribuția a gazelor și SRL Chișinău-gaz.

12. Data deciziei de atribuire a contracului: № 20 din 21 martie 2022 și respectiv № 26 din 13 aprilie 2022.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene şi/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea şi adresa organismului de supraveghere şi ale organismului de soluționare a contestațiilor şi, 
după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

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

№ 22 din  22.07.2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– « Furnizarea stațiilor de protecție catodică automatizate » 

№ MTG-L-22/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Infor-
mațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al ga-
zelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
ord Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitate 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată            
(lei fără TVA)

1 32441100-7
Furnizarea stațiilor 

de protecție catodi-
că automatizate

12 
buc.

conform 
Caietului 
de sarcini

conform 

Caietului de sarcini
3 500 000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

http://www.achizitii.md
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 - termen de livrare:  trim. IV anul 2022;

- condiții de livrare: Livrarea în locul  amplasării obiectelor beneficiarului, conform Ane-
xei 1 a caietului de sarcini .

11. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intra în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea crite-
riului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativita-

tea
Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind 
valabilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru 
oferta:

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se 
deservește  ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără 
TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea 
ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confir-
mat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampi-
lată de către ofertant; (Cumpărătorul restituie garanția în ter-
men de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câști-
gătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.) Rechizitele 
bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” 
SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD-
95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 
Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu

3
Demonstrarea eli-
gibilității de către 
ofertant/candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru parti-
ciparea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștam-
pilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură 
electronică (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind 
neîncadrarea în 
situațiile prevăzute 
de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu privi-
re la evitare a con-
flictului de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura elec-
tronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. 

Anexa nr. 3

Obligatoriu
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5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Re-
gistrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătu-
ra electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

6 Informație gene-
rală:

Original – completată integral, confirmată prin semnătu-
ra electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți.  
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind 
lista principalelor 
livrări efectuate în 
ultimii 3 ani de acti-
vitate *

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) 
ani bunuri similare ca complexitate și preț. Condiția se va apre-
cia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri  simi-
lare cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau 
maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie ega-
lă cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea docu-
mentelor confirmative (copii contracte, acte de primire predare, 
facturi, etc.,) 

* notă:  
obiectul contractelor:

- automatizare, telemetrie 

sau

- furnizarea stațiilor de protecție catodică

sau

- în complex: furnizarea și automatizarea stațiilor de protecție 
catodică.

Obligatoriu

8
Demonstrarea ca-
pacității economice 
financiare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul 
public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabili-
tatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova) original confirmat prin semnătura electro-
nică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,în-
registrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau semnat și ștampilat de 
către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea confor-
mității bunurilor, 
identificată clar prin 
referire la specifi-
cații sau standarde 
relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică
Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tutu-
ror cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea documentelor 
doveditoare (catalog producător / broșuri/manual operațional.)

Obligatoriu

11 Asigurarea standar-
delor calității:

Certificat de garanție / Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la 
livrare
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12 Garanția de bună 
execuție 5%

-transfer pe contul autorității  

-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se 
deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului 
fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilita-
tea contractului sau prin transfer la contul autorității contrac-
tante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, 
confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului (se pre-
zintă odată cu semnarea contractului). Cumpărătorul restituie 
garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de 
primire - predare a mărfii fără obiecții.

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVA-
TRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; 
IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filia-
la nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu

 se prezintă 
odată cu sem-
narea contrac-

tului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de 
participare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negoci-
ate), după caz:  nu este cazul.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

18. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1     Cel mai mic preț de ofertă  

    Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80
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2 Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de achi-
ziții, se calculazea in baza informației prezentata in  Anexa 5

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

E= S1…n / Smax х 20 unde, 

E – evaluare experienței similare, puncte;

S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei;

Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare                 
valoare, lei;

20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;     

   

20

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 - 90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării con-
tractului

22. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 
cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba 
rusă  

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.
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29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  
conform SIA RSAP

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

31.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației  
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

32. Alte informații relevante: 

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea 
ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valu-
tă străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționa-
le stabilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare şi plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii 
emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată 
amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.

- Cerințe față de operatorii economici:

Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  în conformitate cu prevederile comunicatului 
HG212/2018 (operatorii economici, interesați să îndice în ofertă numărul de înregistrare din „Lista pro-
ducătorilor” echipamente electrice și electronice (EEE)

- Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.
md . 

       Conducătorul grupului de lucru 

        

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ __
_____________________________________________________________________, prin pro-
cedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ___ zile, respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _______
_________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii 
de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,
(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu 
avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării 
(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu su-
biectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale 
cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat 
în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoa-
ne care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, compe-
tenta și resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)
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Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

______________________________________________________________________________ 

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)_________________________________________

______________________________________________________________________________

                         (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 
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7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                  (de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

 inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei  

12. RECHIZITE:

DENUMIREA
COD FISCAL
BANK
SWIFT
IBAN
TVA
TEL/FAX
MOBILE
E‐MAIL
WEB
ADRESA JURIDICĂ
ADRESA POȘTALĂ
DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș.
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

 privind experiența similară 

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate şi preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate*

Nr
d/o Obiectul contractului

Denumirea/numele cumpărăto-
rului/

Adresa
Preţul contractului Data contractului

1      
2      
...      

 Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul și data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţiona-
re:___________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

* notă:  
obiectul contractelor:

- automatizare, telemetrie 

sau

- furnizarea stațiilor de protecție catodică

sau

- în complex: furnizarea și automatizarea stațiilor de protecție catodică.
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Furnizarea stațiilor de protecție catodică automatizate

Numărul : № MTG-L-22/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o Denumirea 

bunurilor soli-
citate

Un. 
de 

mă-
sură / 
Canti-
tatea

Specificarea 
tehnică deplină 
solicitată de că-
tre autoritatea 
contractantă

Model/

marca/

Standarde 
de referință

Țara de 
origine

Producăto-
rul

Specifica-
rea tehnică 

deplină 
propusă 
de către 
ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
stație de pro-
tecție catodică 
automatizată

12 
buc

Conform doc-
umentației de 

atribuire (caiet-
ului de sarcini)

   

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: _______________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: _____________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile
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Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):  _____________
__________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.

Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Furnizarea stațiilor de protecție catodică automatizate

Numărul : № MTG-L-22/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Preț unitar 

fără TVA

Preț uni-
tar cu 
TVA

Suma 
fără 
TVA

Suma 
cu 

TVA

Termen 
de livra-

re

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 stație de protecție ca-
todică automatizată

buc

12

     

Valoarea 
totală (lei):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 21 din  20.07.2022

privind achiziționarea Cromatografului de laborator 
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– «Furnizarea echipamentului pentru determinarea 

componenței chimice a gazelor/ Cromatograf de laborator» Nr. MTG-L-21/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațio-
nal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor na-
turale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
ord Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate

Unitate 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea estimată            
(lei fără TVA)

1 38432210-7

Echipamentul pentru determi-
narea 

componenței chimice a gazelor 
/ Cromatograf de laborator

buc. 1 conform Caietului de 
sarcini 3 207 800,00

 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

http://www.achizitii.md
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10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă,155

- Termenul de livrare – Trim. IV a. 2022

11. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriu-
lui/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativita-

tea
Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind 
valabilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru ofer-
ta:

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se de-
servește  ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, 
cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei 
sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplica-
rea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant; (Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile 
din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în 
cadru procedurii de achiziții.) Rechizitele bancare pentru efectu-
area transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țari-
grad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003M-
DL; BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 
5200032.

Obligatoriu

3
Demonstrarea eligi-
bilității de către ofer-
tant/candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participa-
rea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de 
către operatorul economic, confirmată prin semnătură electroni-
că (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind 
neîncadrarea în situ-
ațiile prevăzute de 
art. 34 din Legea nr. 
74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului 
de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura elec-
tronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. 

Anexa nr. 3

Obligatoriu
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5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Regis-
trul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnă-
tura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant

Obligatoriu

6 Informație generală:

Original – completată integral, confirmată prin semnătura elec-
tronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. 

Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lis-
ta principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 
ani de activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) 
ani bunuri similare ca complexitate și preț. Condiția se va aprecia 
ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel 
puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 
(trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai 
mare decît valoarea viitorului contract.                                                          De-
clarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea docu-
mentelor confirmative (copii contracte, acte de primire predare, 
facturi, etc.,)

Obligatoriu

8
Demonstrarea ca-
pacității economice 
financiare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul 
public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabili-
tatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova) original confirmat prin semnătura electroni-
că și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,în-
registrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau semnat și ștampilat de că-
tre ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea conformi-
tății bunurilor, iden-
tificată clar prin refe-
rire la specificații sau 
standarde relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică
Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tuturor 
cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea documentelor dovedi-
toare (catalog producător / broșuri/manual operațional.)

Obligatoriu

11

Declarație privind 
termen de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la 
livrare

12
Garanția de bună ex-
ecuție 5% din suma 
contractului

-transfer pe contul autorității  

-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofer-
tantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabi-
litate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul au-
torității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, 
confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului (Cumpărătorul restituie 
garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - preda-
re a mărfii fără obiecții).

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 
- or. Drochia, s. Țarigrad;  
IDNO: 1003607010109; IBAN:MD95VI022513100000003MDL;  
BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502;  
TVA 5200032.

Obligatoriu

 se prezintă 
odată cu sem-
narea contrac-

tului
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Oferta financiară

13 Oferta (cerere de par-
ticipare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz:  nu este cazul.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

18. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:

   

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1      Cel mai mic preț de ofertă  

     Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2 Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de achi-
ziții, se calculează în baza informației prezentata în Anexa 5

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

E = S1…n / Smax х 20 unde, 

E – evaluare experienței similare, puncte;

S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei;

Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare                 
valoare, lei;

20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;    

20

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 
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- pe: [data] conform SIA RSAP 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării con-
tractului

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba 
rusă  

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:   
conform SIA RSAP

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

30.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

31. Alte informații relevante: 

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea 
ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută 
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străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale sta-
bilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare şi plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până 
la 90 zile de la livrarea mărfii.

36.  Cerințe față de operatorii economici:

Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  în conformitate cu prevederile comunicatului HG212/2018 
(operatorii economici, interesați să indice în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” 
echipamente electrice și electronice (EEE).

Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail:tender@moldovatransgaz.md

Conducătorul grupului de lucru 

                                                          L.Ș.

                   

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ _____
__________________________________________________________________, prin proce-
dura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ______ zile , respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul, _______________________, reprezentantul legal al _____________________,
(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem per-
soane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoa-
ne cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în proce-
dura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care 
sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bu-
nic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/
cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de deci-
zie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, compe-
tenta și resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare 

achiziționarea bunuri

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________ 

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                       (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________ 

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                         (de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei
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11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  fată de buget   __________________   mii lei

  

12. RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAȚIE

 privind experiența similară

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate şi preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul contrac-

tului

Denumirea/numele cumpără-
torului/

Adresa
Preţul contractului

Data Contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul și data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6.  Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţiona-
re:___________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

Specificația tehnică:

Obiectul: «Furnizarea echipamentului pentru determinarea componentei chimice a gazelor» 

Numărul: Nr. MTG-L-21/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8,9:

Nr 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Un. de 
măsură / 
Cantita-

tea

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea con-

tractantă

Model/

marca/

Standar-
de de 

referință

Țara de 
origine

Producă-
torul Specificarea 

tehnică depli-
nă propusă de 
către ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Echipamentul 
pentru determi-

narea 

componen-
ței chimice a 
gazelor / Cro-
matograf de 

laborator

1 buc

Conform doc-
umentației 
de atribuire 
(caietului de 

sarcini)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

__________________________________ 
                   (Denumirea operatorului economic)
adresa completă______________________________ 
tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ
Către_____________________________________________________________________

(denumirea beneficiarului și adresa completă)
I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________
 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:
 I. Furnizarea (executarea, prestarea):
1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: 
_____________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA     

                                                                                                    

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele și funcția  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  ______________
_________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

Specificația de preț:

Obiectul: «Furnizarea echipamentului pentru determinarea componentei chimice a gazelor» 

Numărul: Nr. MTG-L-21/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunuri-
lor solicitate

Unitatea 
de măsură

Canti-
tatea

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț unitar cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Suma 
cu 

TVA
Termen de livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Echipamentul pen-
tru determinarea 

componenței chi-
mice a gazelor / 
Cromatograf de 

laborator

buc 1        

Valoarea totală:        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PRESELECȚIE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

privind achiziționarea Motorină Euro 5
          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație restrânsă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale” cu două eta-
pe: depunerea candidaturilor pentru prima etapă și depune ofertelor pentru a două etapă a procedurii de 
licitație restrânsă. Numai candidați selectați vor fi invitați la depunerea ofertelor pentru participare la 
etapa a doua.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumi-
rea bu-
nurilor/
servicii-

lor/

lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Canti-tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, stan-

darde de referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta MDL

LOT 1*

1. 09134200-9 Motorină 
Euro 5 Litri

50 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 2*

2. 09134200-9 Motorină 
Euro 5 Litri

75 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 3*

3. 09134200-9 Motorină 
Euro 5 Litri

100 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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LOT 4*

4. 09134200-9 Motorină 
Euro 5 Litri

125 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 5*

5. 09134200-9 Motorină 
Euro 5 Litri

150 000

litro

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 6*

6. 09134200-9 Motorină 
Euro 5 Litri

200 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

     * Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia pro-
prie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea), trei, patru, cinci sau 
pentru toate șase loturi.

     * Prețurile maxime de referință (comercializare cu amănuntul) stabilite de către Agenția Națională 
pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul şi aplicare a preţurilor la produse-
le petroliere la data livrării (emiterii facturii fiscale) în lei, minus reducerea în lei, oferită de operatorul 
economic (furnizor).

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune candidatură (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași candidat – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea candidaturilor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractului 
de vînzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chişinău, Basarabeasca la depozi-
tele cumpărătorului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.09.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o Descrierea criteriului/ce-
rinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și 

ștampila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice

Obligatoriu
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3. Licența Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

4. Certificatul de conformitate sau 
certificate de inspecție a bunu-
rilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

5. Confirmarea lipsei datoriilor 
față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat sau declarație de pro-
prie răspundere

Obligatoriu

6. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de 
plată 15 zile calendaristice

Obligatoriu

7. Experienţă de lucru în acest 
domeniu

Nu mai puţin de 3 ani Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: măsură strict necesară, de maximă urgență ca urmare a creşterii semnificative a traficului 
feroviar și cantității mărite a consumului obişnuit de motorină

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Pon-
derea 

(%)
1. prețul cel mai scăzut prin metoda

oferirii reducerii cele mai mare (în lei)

100

Notă: pentru prima etapă de depunerea candidaturilor oferte NU se prezintă. Oferte vor fi prezentate 
numai de candidați selectați la etapa a doua.

21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:
  Depunerea candidaturilor pe:  [data]  09.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea candidaturilor pe:  [data]  09.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22.  Adresa la care trebuie transmise candidaturile: MD-2012, mun.  Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, 
bir.97. Candidaturile vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a candidaturilor: cel puțin 10 zile din momentul transmiterii invitației de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă

24. Locul deschiderii candidaturilor: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – 
nu este cazul, nu se aplică. Candidaturile întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea candidaturilor: Candidații sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea candidaturilor, cu excepția cazului cînd candidaturile au fost de-
puse prin SIA “RSAP”.
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26. Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
– nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  22.07.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a candidaturilor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul propus per litru, să includă TVA.

37.2. Depuneri candidaturilor pentru prima etapă vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigilate 
prin aplicarea ştampilei pe părțile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Motorină Euro 5”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 15 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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