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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Ur-
gentă

IDNO mun. Chişinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-707/ 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activi-
tate

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

Instituție medico-sanitară publică 
cu activitate națională responsa-
bilă de acordarea asistenţei medi-
cale de urgenţă.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumire servicii

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea esti-

mată, 
fără TVA

1

50
42

10
00

-2

Deservirea și intreținerea dis-
pozitivelor medicale, pentru 

anul 2022
Per lot

Achiziționarea serviciilor de 
deservire și intreținere a dispozi-

tivelor medicale, pentru anul 
2022

2 250 200,00

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

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

Nu 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
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Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte adminis-
trative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere cu 
documentația standard, anunțul de par-
ticipare şi caietul de sarcini

III. Alte informații:

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

trimestrul I al anului 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

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

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

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO mun. Chişinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-707/ 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi 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)

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante şi obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate 
națională responsabilă de acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumire servicii

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA

1

50
42

10
00

-
2 Servicii de reparație a dis-

pozitivelor medicale - 2022 Per lot
Achiziționarea serviciilor de rep-
arație a dispozitivelor medicale, 

pentru anul 2022

982 500,00

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere cu 
documentația standard, anunțul de par-
ticipare şi caietul de sarcini

III. Alte informații:

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

trimestrul I al anului 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

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

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

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.1 din 17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

IDNO 1003600152606 

Adresa mun. Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

Numărul de telefon/fax (022) 250-809

Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@urgenta.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.urgenta.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Serviciul achiziții publice

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, 
total şi 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 docu-
mentația de atribuire)

https://mtender.gov.md/

https://achizitii.md/ro/ 

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națio-
nală responsabilă de acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Cod CPV Denumire bunuri Cantit. / U.M Descrierea achiziției
Valoarea estima-

tă, fără TVA

1 33100000-1 Piese p/u utilaj medical – 2022 Per lot Piese p/u utilaj medical – 2022 4 300 000,00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere cu documentația stan-
dard, anunțul de participare şi caietul de sarcini

IV. Alte informații:

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

 Trimestru I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Nu-
mai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt 
124, 

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/
mailto:contestatii@ansc.md


10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

Alte informații relevante Nu sunt

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice)
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 02  din 17.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

IDNO 1006601000266

Adresa mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48

Numărul de telefon/fax 022-88-12-71 / 022- 22-63-73

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.arfc.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Becu Elena, 022-881-271, elena.becu@arfc.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

info@arfc.gov.md
www.arfc.gov.md

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

Autoritatea administrativă centrală;
 realizează politica de stat în domeniul relaţiilor funciare, 
organizării teritoriului, cadastrului şi evaluării bunurilor 
imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.

II. Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 72212900-
8

Executarea serviciilor 
de dezvoltare şi  

întreţinere a Registrului 
Solurilor Republicii 

Moldova

1 lot 

Servicii de dezvoltare şi întreţinere 
a Registrului Solurilor Republicii 

Moldova

1 125 000,0

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

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

Nu □
Da Ѵ

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

Nu □
Da Ѵ

mailto:info@arfc.gov.md
http://www.arfc.gov.md
mailto:info@arfc.gov.md
http://www.arfc.gov.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

1. Garanţie pentru ofertă

2. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

3. Actul care atestă dreptul de a executa lucrările de investigaţii 
pedologice (statutul întreprinderii/instituţiei publice sau/şi 
extras privind genurile de activitate ale entităţii) 

4. Oferta

5. Devizul de cheltuieli

6. Graficul de executare a lucrărilor

7. Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 
18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

8. Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici 
frauduloase şi de corupere

9. Formularul informativ despre ofertant

10. Declaraţia cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi 
beneficiar (după caz)

11. Declaraţie privind experienţa similară

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii 
împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 
5 ani (calculaţi pînă la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări 
similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a 
fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea viitorului 
contract;

şi/sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul 
an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea 
viitorului contract.

12. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

13. Lista personalului necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a 
fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol 
esenţial în îndeplinirea acestuia)

14. Raportul financiar anul 2021 (9 luni)

15. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor 

faţă de Bugetul public naţional

16. Certificatul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor 
certificaţi

17. Avizul fondatorului 

18. Perioada de garanţie a lucrărilor după semnarea procesului 
verbal de recepţie terminarea lucrărilor

19. Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14

20. Demonstrarea accesului la personal/ un organism 
tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui 
control al calităţii.
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție 18.04.2022

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

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu Ѵ
Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunţ de intenţie 
privind achiziționarea Materialelor  de construcţie

Denumirea autorităţii contractante:   Serviciul Special pentru influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

Adresa:        MD-2043, mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 193

Relaţii de contact: Tel:   022 403-466;  022 403-412

Fax:  022 769-535 e-mail: antigrindina.md 

Bunuri

Nr.
crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie
Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

1. Materiale de 
construcţie 44190000-8 840 000,00 

lei LP Martie 2022 Nu

Anunţ de intenţie 
privind achiziționarea produselor petroliere

Denumirea autorităţii contractante:   Serviciul Special pentru influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

Adresa:        MD-2043, mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 193

Relaţii de contact: Tel:   022 403-466;  022 403-412

Fax:  022 769-535 e-mail: antigrindina.md 

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie
Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de 

achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 

procedurii de 
achiziţie publică

Contractul intră sau nu sub 
incidenţa Acordului privind 
achiziţiile guvernamentale 
al Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului
1 2 3 4 5 6 7

1. Produse 
petroliere 50112100-4 908000,00 lei LP Februarie-martie 

2022 Nu

Anunţ de intenţie 
privind achiziționarea rachetelor antigrindina

Denumirea autorităţii contractante:   Serviciul Special pentru influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

Adresa:        MD-2043, mun. Chișinău, str. Grenoble nr. 193

Relaţii de contact: Tel:   022 403-466;  022 403-412

Fax:  022 769-535 e-mail: antigrindina.md 

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie
Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

1 Rachete 
antigrindina 66518100-5 48 352 

000,00 lei

Procedură 
de 

negociere

Ianuarie-
februarie 

2022
Nu
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Anunţ de intenţie 

privind achiziționarea și instalarea receptorilor digitali pentru radarele MRL-5

Denumirea autorităţii contractante:   Serviciul Special pentru influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

Adresa:        MD-2043, mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 193

Relaţii de contact: Tel:   022 403-466;  022 403-412

Fax:  022 769-535 e-mail: antigrindina.md 

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie
Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 
guvernamentale 

al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

1.

Receptor digital, 
cu  instalarea 
și punerea în 
funcțiune a 

dispozitivului de 
recepție БЦП-1 

(2 complete)

24613000-4
60000,00 
Euro sau 

1320000,00 lei

Procedură 
de negociere

Februarie 
2022 Nu
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 12 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

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

Numărul de telefon/fax 022326976

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

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

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

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reabilitare a unor 
sectoare de drum (str. Nucari-

lor-150m, str. Fara nume-195m, 
str. Dumbravei-200m, str.
Asachi-215m, str.Matco-

vschi-110m, str.Viilor-120m,) 
com. Stăuceni mun. Chișinău

1 Conform caietului de sar-
cini/proiectului  de execuție

4 253 430 

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț, corespunderea cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Februarie-Martie 2022

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __1____din 14.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 5
Numărul de telefon/fax 0230 22800, 0230 23463
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante www.primsoroca
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Senco Valentina, 

Tel. 0230 23463; 067493331
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

e-mail: msoroca@mtc-md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL Nivelul I

Servicii de administraţie publică locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 1400000-0 Asfalt rece Tone Întreţinerea drumurilor locale 400000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu +

Da □

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

Nu +

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preţ şi cerinţe de calitate
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III. Alte informații:

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

SIA RSAP

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __5____din 14.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 5
Numărul de telefon/fax 0230 22800, 0230 23463
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante www.primsoroca
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Senco Valentina, 

Tel. 0230 23463; 067493331
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

e-mail: msoroca@mtc-md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL Nivelul I

Servicii de administraţie publică locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 6300000-0 Autosprecială 1 buc. Autospecială 1500000,0
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu +

Da □

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

Nu +

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preţ şi cerinţe de calitate
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III. Alte informații:

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

SIA RSAP

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __4____din 14.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 5
Numărul de telefon/fax 0230 22800, 0230 23463
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante www.primsoroca
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Senco Valentina, 

Tel. 0230 23463; 067493331
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

e-mail: msoroca@mtc-md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL Nivelul I

Servicii de administraţie publică locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 4500000-0 Lucrări de reparaţie capi-
tală a drumurilor locale lot Întreţinerea drumurilor locale 7727000,0

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

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

Nu +

Da □

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

Nu +

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preţ şi cerinţe de calitate
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III. Alte informații:

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

SIA RSAP

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __2____din 14.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 5
Numărul de telefon/fax 0230 22800, 0230 23463
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante www.primsoroca
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Senco Valentina, 

Tel. 0230 23463; 067493331
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

e-mail: msoroca@mtc-md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL Nivelul I

Servicii de administraţie publică locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000 Lucrări de reparaţie la 
IET nr. 5 Lot Lucrări de reparaţie a acoperişului 

la IET nr. 5
1200000,0

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

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

Nu +

Da □

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

Nu +

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preţ şi cerinţe de calitate
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III. Alte informații:

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

SIA RSAP

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __7____din 14.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 5
Numărul de telefon/fax 0230 22800, 0230 23463
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante www.primsoroca
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Senco Valentina, 

Tel. 0230 23463; 067493331
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

e-mail: msoroca@mtc-md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL Nivelul I

Servicii de administraţie publică locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 0900000-0 Produse petroliere lot Produse petroliere 1330000,0
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu +

Da □

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

Nu +

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preţ şi cerinţe de calitate
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III. Alte informații:

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

SIA RSAP

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __3____din 14.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 5
Numărul de telefon/fax 0230 22800, 0230 23463
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante www.primsoroca
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Senco Valentina, 

Tel. 0230 23463; 067493331
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

e-mail: msoroca@mtc-md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL Nivelul I

Servicii de administraţie publică locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 15800000-
0

Produse de alimentare 
pentru IET lot Produse alimentare pentru IET 5890000,0

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

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

Nu +

Da □

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

Nu +

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preţ şi cerinţe de calitate
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III. Alte informații:

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

SIA RSAP

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __6____din 14.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 5
Numărul de telefon/fax 0230 22800, 0230 23463
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante www.primsoroca
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Senco Valentina, 

Tel. 0230 23463; 067493331
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

e-mail: msoroca@mtc-md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL Nivelul I

Servicii de administraţie publică locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 4500000-0
Întreţinerea şi repa-

raţia curentă a drumu-
rilor locale

Lot Întreţinerea drumurilor locale
1000000,0

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

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

Nu +

Da □

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

Nu +

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preţ şi cerinţe de calitate

 



31

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

III. Alte informații:

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

SIA RSAP

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.1 din 18.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Agenția de Guvernare Electronică
IDNO 1010600034203
Adresa mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 134
Numărul de telefon/fax 022 / 820 026
Adresa de e-mail a autorității contractante office@egov.md
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.egov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu, 079020266, tatiana.ciburciu@

egov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

 

www.mtender.gov.md

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Nu se aplică

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 72510000-3

Serviciilor de suport 
și întreținere tehnică 

a platformei

Guvernamentale de 
Plăți Electronice

12 luni

Serviciilor de suport şi întreți-
nere tehnică a platformei

Guvernamentale de Plăți Elec-
tronice

1 333 200,00

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

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

Nu X

Da □

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

Nu □

Da □

http://www.mtender.gov.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor ce-
rințelor obligatorii solicitate privind obiectul achi-
ziției

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 
131/2015, privind achizițiile publice, IP „AGE” va 
exclude din procedura de atribuire a contract-
ului de achiziții publice orice ofertant în cazul 
prezentării informațiilor false sau neprezentării 
informațiilor solicitate, în scopul demonstrării în-
deplinirii criteriilor de calificare şi selecție

Alte informații:

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

 Trimestrul I an.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

___________________________                

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___2___din __17.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa mun. Ungheni, str. Națională nr. 7
Numărul de telefon/fax (0236) 2 25 77
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria_ungheni@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Racovița Tatiana, 069729897,

racovita.tatiana@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1

15
80

00
00

-6 Produse alimen-
tare pentru se-

mestrul I al anului 
2023

Pe loturi

2700000,00

Lotul 1
Pîine – 18000 kg
Lotul 2
Paste făinoase, sort tare -1500 kg
Făină de porumb – 700 kg
Făină de grîu – 2200 kg
Tăiței de casă – 700 kg
Lotul 3
Pulpe de găină – 4000 kg
Lotul 4
Fileu de găină fără os – 2000 kg
Lotul 5
Fileu de curcan fără os – 2500 kg
Lotul 6
Carne de bovină fără os – 4500 kg
Lotul 7
Carne de porc degresată – 2000 kg
Lotul 8
Ouă de găină dietice – 85000 buc
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Lotul 9
Crupe de grîu - 600 kg
Fulgi de ovăz – 700 kg
Crupe de griş – 700 kg
Mazăre şlefuită – 1050 kg
Crupe de orz – 700 kg
Crupe de mei – 700 kg
Crupe de arpacaş – 500 kg
Orez rotund şlefuit – 1100 kg
Hrişcă – 1000 kg
Fasole albe zaharoase – 950 kg
Lotul 10
Zahăr alb cristalizat – 4500 kg
Lotul 11
Covrigi (cu mac, susan, tărîțe) – 1000 kg
Biscuiți fără grăsimi hidrogenate – 1000 kg
Lotul 12
Ulei de floarea soarelui – 2000 l
Lotul 13
Suc de fructe – 55000 buc
Lotul 14
Pastă de roşii – 500 kg
Magiun din fructe – 600 kg
Mazăre verde conservată – 1500 buc
Roşii în suc – 10000buc
Lotul 15
Peşte congelat Hec – 4500 kg
Lotul 16
Conserve de peşte ulei macrou – 2500 buc
Lotul 17
Ceai natural negru – 150 kg
Piper negru măcinat – 400 buc
Zahăr vanilat – 500 buc
Sare iodată – 1000 kg
Drojdie – 50 kg
Fructe uscate în asortiment – 600 kg
Cacao – 600 buc
Stafide – 600 buc 
Frunze de dafin – 150 buc
Bicarbonat de sodiu – 400 buc
Oțet – 300 buc
Lotul 18
Chiflă cu stafide şi mac, în asortiment – 23000 
buc
Lotul 19
Banane – 4000 kg
Lotul 20
Portocale – 3500 buc
Lotul 21
Lămâie – 600 kg
Lotul 22
Avocado – 1000 kg
Lotul 23
Mere – 5000 kg
Lotul 24
Miez de nucă – 200 kg
Miez de floarea soarelui – 200 kg
Semințe de susan – 150 kg
Semințe de in – 100 kg
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___1___din __17.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa mun. Ungheni, str. Națională nr. 7
Numărul de telefon/fax (0236) 2 25 77
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria_ungheni@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Racovița Tatiana, 069729897,

racovita.tatiana@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1

15
80

00
00

-6

Produse alimentare 
pentru semestrul II al 

anului 2022
Pe loturi 2700000,00

Lotul 1
Pîine – 18000 kg
Lotul 2
Paste făinoase, sort tare -1500 kg
Făină de porumb – 700 kg
Făină de grîu – 2200 kg
Tăiței de casă – 700 kg
Lotul 3
Pulpe de găină – 4000 kg
Lotul 4
Fileu de găină fără os – 2000 kg
Lotul 5
Fileu de curcan fără os – 2500 kg
Lotul 6
Carne de bovină fără os – 4500 kg
Lotul 7
Carne de porc degresată – 2000 kg
Lotul 8
Ouă de găină dietice – 85000 buc
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Lotul 9
Crupe de grîu - 600 kg
Fulgi de ovăz – 700 kg
Crupe de griş – 700 kg
Mazăre şlefuită – 1050 kg
Crupe de orz – 700 kg
Crupe de mei – 700 kg
Crupe de arpacaş – 500 kg
Orez rotund şlefuit – 1100 kg
Hrişcă – 1000 kg
Fasole albe zaharoase – 950 kg
Lotul 10
Zahăr alb cristalizat – 4500 kg
Lotul 11
Covrigi (cu mac, susan, tărîțe) – 1000 kg
Biscuiți fără grăsimi hidrogenate – 1000 
kg
Lotul 12
Ulei de floarea soarelui – 2000 l
Lotul 13
Suc de fructe – 55000 buc
Lotul 14
Pastă de roşii – 500 kg
Magiun din fructe – 600 kg
Mazăre verde conservată – 1500 buc
Roşii în suc – 10000buc
Lotul 15
Peşte congelat Hec – 4500 kg
Lotul 16
Conserve de peşte ulei macrou – 2500 
buc
Lotul 17
Ceai natural negru – 150 kg
Piper negru măcinat – 400 buc
Zahăr vanilat – 500 buc
Sare iodată – 1000 kg
Drojdie – 50 kg
Fructe uscate în asortiment – 600 kg
Cacao – 600 buc
Stafide – 600 buc 
Frunze de dafin – 150 buc
Bicarbonat de sodiu – 400 buc
Oțet – 300 buc
Lotul 18
Chiflă cu stafide şi mac, în asortiment – 
23000 buc
Lotul 19
Banane – 4000 kg
Lotul 20
Portocale – 3500 buc
Lotul 21
Lămâie – 600 kg
Lotul 22
Avocado – 1000 kg
Lotul 23
Mere – 5000 kg
Lotul 24
Miez de nucă – 200 kg
Miez de floarea soarelui – 200 kg
Semințe de susan – 150 kg
Semințe de in – 100 kg
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 
 
Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___3___din __17.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa mun. Ungheni, str. Națională nr. 7
Numărul de telefon/fax (0236) 2 25 77
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria_ungheni@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Racovița Tatiana, 069729897,

racovita.tatiana@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1

15
80

00
00

-6 Produse lac-
tate pentru 

semestrul II al 
anului 2022

Pe loturi

Lotul 1
Caşcaval cu cheag tare – 1300 kg
Lotul 2
Chefir – 12000 buc
Lotul 3
Iaurt natural – 35000 buc
Lotul 4
Lapte pasteurizat – 43000 l
Lotul 5
Smîntînă dulce – 500 kg
Lotul 6
Brînză de vaci – 5100 kg
Lotul 7
Brînzică dulce degresată cu stafide, vanilie – 35000 buc
Lotul 8
Unt țărănesc – 2300 kg

1350000,00
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 
 
Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___4___din __17.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa mun. Ungheni, str. Națională nr. 7
Numărul de telefon/fax (0236) 2 25 77
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria_ungheni@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Racovița Tatiana, 069729897,

racovita.tatiana@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1

15
80

00
00

-6

Produse lactate 
pentru semestrul I al 

anului 2023
Pe loturi

Lotul 1
Caşcaval cu cheag tare – 1300 kg
Lotul 2
Chefir – 12000 buc
Lotul 3
Iaurt natural – 35000 buc
Lotul 4
Lapte pasteurizat – 43000 l
Lotul 5
Smîntînă dulce – 500 kg
Lotul 6
Brînză de vaci – 5100 kg
Lotul 7
Brînzică dulce degresată cu stafide, vanilie 
– 35000 buc
Lotul 8
Unt țărănesc – 2300 kg

1350000,00



43

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea de 

Hrană uscată pentru câini de serviciu

Nr. 3 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

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

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Bradu Victoria, 022 - 409 -715

victoria.bradu@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA
 (pentru fiecare 

lot în parte)

1 15713000-9
Hrană uscată pentru 
câini maturi și activi 
(de serviciu)

37 137 kg

Hrană uscată pentru câini maturi de ser-
viciu. 
Proteine – 25 - 30%; 
Grăsimi – 12 - 15%; 
Umiditate – 8 - 9%; 
Cenuşă brună – 6 - 7%; 
Fibre – 2 - 2,5%; 
Fosfor – min. 0,6 - 0,8%; 
Calciu – 1-1,2%; 
Vitamina A min.13000 - 15000 Ul/kg; 
Vitamina E min. 380 - 400 mg/kg; Zinc – 
160 - 200 mg/kg; 
Cupru – 12,5 - 15 mg/kg. 
Valoarea energetică 380 - 400 Kcal/100 
gr.
Ambalat în saci – 10 - 25 kg.
Termen de valabilitate – min. 1 an din 
data livrării.

727 300,00 lei

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere protejate sau acesta poa-
te fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

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

Cerere de participare
Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Docu-
mentația standard - confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Docu-
mentația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile  
din data limită de depunere a ofertelor - confirmat 
prin semnătură electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei 
fără TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Docu-
mentația standard - în original, emisă de o bancă co-
mercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu peri-
oada de valabilitate al ofertei - 60 zile din data limită 
de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe 
contul ANP.

Specificații tehnice
Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Docu-
mentația standard - confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Specificații de preț
Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Docu-
mentația standard – confirmat prin semnătură elec-
tronică;

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin 
semnătură electronică;

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

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confir-
mată prin semnătură electronică;
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Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / ex-
tras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – co-
pie,  confirmată prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății impo-
zitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea cer-
tificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova - copie,  confirmată prin semnă-
tură electronică;

Prezentarea de dovezi privind conformitatea / 
calitatea produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standarde relevante

copie, confirmată prin semnătură electronică;

Declarație privind confirmarea identității be-
neficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la ac-
tivităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

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

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

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Docu-
mentația standard - emisă de o bancă comercială, con-
firmat prin semnătură electronică; 

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

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anun-
țului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de 
intenție

20.01.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț şi corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al Or-
ganizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO 1006601001182
Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1

22
82

00
00

-5 Formulare tipizate de documente 
primare cu regim special (facturi 
fiscale) (Instituția Publică Centrul 
de Tehnologii Informaționale în 

Finanțe)

Buc. Formulare tipizate,
conform caietului de sarcini 8 410 250,00

 lei MD

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde cerințelor teh-

nice stabilite în Anunțul de participare.

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO 1006601001182
Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

1

30
10

00
00

-0

Hârtie A4, A3 Buc.

Hîrtie A4, A3.
 Densitatea: 80 gr/mp Ambalare: 500 coli/top. Grad 

ridicat de alb (142-164%). Fără praf electrostatic; fără 
urme de clei, coli uşor îndepărtabile. Potrivită pentru 

volume mari de copiere şi pentru toate tipurile de 
aparate de birou.

1 808 333,33
 lei MD

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde cerințelor teh-

nice stabilite în Anunțul de participare.

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul II 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT

IDNO 1006601001182

Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9

Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363

Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md

Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi 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)

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea servi-
ciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

50
30

00
00

-8 Servicii de repa-
rare şi întreținere 
a echipamentelor 
multifuncționale

Buc.

Deservire tehnică a echipamentelor multifuncționale 
XEROX Work Centre,Versalink B405&5335&B7035 pen-
tru 12 luni inclusiv.

- WorkCentre 5335 

- WorkCentre 5336 

- Versalink B7035 

- Versalink B405 

- Xerox 5855.

XWC 5755 

Servicii de reparație bloc de alimentare a echipamentelor 
Xerox WorkCentre/Versalink B7035/5335/B405.

Servicii de reparație placa principala  a echipamentelor 
XEROX WorkCentre/Versalink B7035/5335/B405.

Servicii de reparație touchscreen  a echipamentelor 
XEROX WorkCentre/Versalink B7035/5335/B405

1 705 560,00

 lei MD

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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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 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 Cel mai mic preț care corespunde cerin-

țelor tehnice stabilite în Anunțul de par-
ticipare.

Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO 1006601001182
Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

79
71

30
00

-5 Servicii de pază tehnică 
pentru 40 sedii ale SFS, 

inclusiv paza fizică (2 posturi: 
Bălți str.Ştefan cel Mare, 128 şi 

Chişinău str.C.Tănase nr.9)

365 zile

Servicii de pază tehnică pen-
tru 40 sedii ale SFS, inclusiv 
paza fizică (2 posturi: Bălți 
str.Ştefan cel Mare, 128 şi 
Chişinău str.C.Tănase nr.9)

1 510 828,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde cerin-

țelor tehnice stabilite în Anunțul de par-
ticipare.

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul IV 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO 1006601001182
Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

45
42

11
30

-4

Reparația capitală a 
clădirii din mun.Chişinău 

str.C.Tanase nr.9

Conform 
caietului de 

sarcini

Reparația capitală a clădirii 
din mun.Chişinău str.C.Ta-

nase nr.9, etajul 2-7, conform 
caietului de sarcini

41 666 666,67

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde cerin-

țelor tehnice stabilite în Anunțul de par-
ticipare.

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO 1006601001182
Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

72
50

00
00

-0 Servicii informaționale 
de edificare a Sistemului 

informațional al SFS (Instituția 
Publică Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe))

Servicii

Servicii informatice de dez-
voltare a Sistemului Infor-

mațional al Serviciului Fiscal 
de Stat

7 045 008,33   lei 
MD

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde cerin-

țelor tehnice stabilite în Anunțul de par-
ticipare.

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO 1006601001182
Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1

72
00

00
00

-5

Servicii de administrator 
tehnico-tehnologic al 

Sistemului Informațional 
al SFS (Instituția Publică 

Centrul de Tehnologii 
Informaționale în Finanțe)

Servicii

Servicii de administrare şi întreținere 
a SISFS.

Servicii de asistență a contribuabili-
lor în procesul raportării electronice.

Servicii de procesare şi arhivare a 
documentelor fiscale.

Servicii de analiză a informațiilor fis-
cale şi prezentare a rapoartelor.

40 269 083,34 
lei MD

 
 
 
 
 

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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 Cel mai mic preț care corespunde cerințelor tehnice sta-

bilite în Anunțul de participare.

II. Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO 1006601001182
Adresa mun. Chişinău str. C. Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax 022-823393, 022-823363
Adresa de e-mail a autorității contractante mail@sfs.md
Pagina web oficială a autorității contractante sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Inna ŞARGU-RUSU

022-823393, inna.sargu@sfs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

http://www.sfs.md/Achizitii 

sau https://achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritatea centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1
72212900-8

Servicii informaționale 
de elaborare a modulului 
de circulaţie electronică 

a formularelor tipizate de 
documente primare cu 

regim special

Servicii

Servicii informaționale de 
elaborare a modulului de 

circulaţie electronică a for-
mularelor tipizate de doc-
umente primare cu regim 

special

4 166 666,67

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

tehnice stabilite în Anunțul de participare.

mailto:mail@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din19 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
IDNO 1008601000570
Adresa mun. Chişinău, bld. Ştefan cel Mare şu Sfînt, 162
Numărul de telefon/fax 0(22) 204 581
Adresa de e-mail a autorității contractante cancelaria@maia.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.maia.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0 (22 )204 578
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

autoritate publică centrală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, lei 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

79415000-6

Lotul 1 

Servicii de consultanță în 
domeniul vitivinicol

48 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență

Instruirea producătorilor agricoli 
în domeniul vitivinicol, conform 
Caietului de sarcini

262 455,00 

79415000-6

Lotul 2

Servicii de consultanţă în 
domeniul particularităților 
organizării producerii pro-
duselor vitivinicole cu indi-
cații geografice şi denumire 
de origine protejată 

24 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență

Instruirea producătorilor agricoli 
în domeniul particularităților or-
ganizării producerii produselor 
vitivinicole cu indicații geogra-
fice şi denumire de origine 
protejată

207 005,00 

79415000-6

Lotul 3 

Servicii de consultanță în 
domeniul zootehnic (bo-

vine lapte, carne)

24 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență 

Instruirea grupurilor de pro-
ducători în domeniul zootehnic 
(bovine lapte, carne) conform, 
Caietului de sarcini.

207 005,00 

79415000-6

Lotul 4.  

Servicii de consultanță 
în domeniul zootehnic 

(ovine şi caprine)

24 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență

Instruirea grupurilor de pro-
ducători  în domeniul zootehnic 
(ovine şi caprine)

Conform, Caietului de sarcini 

207 005,00 

mailto:cancelaria@maia.gov.md


64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

79415000-6

Lotul 5. 

Servicii de consultanță 
în domeniul zootehnic 

(porcine)

24 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență 

Instruirea grupurilor de pro-
ducători  în domeniul zootehnic 
(porcine) conform, Caietului de 
sarcini

207 005,00 

79415000-6

Lotul 6.

Servicii de consultanţă în 
domeniul pomicol (cul-
turi bacifere)

48 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență

Instruirea grupurilor de pro-
ducători în domeniul  pomicol 
(culturi bacifere) conform Caiet-
ului de sarcini 

262 455,00 

79415000-6

Lotul 7.

Servicii de consultanță în 
domeniul pomicol (plan-

tații perene)

48 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență 

Instruirea grupurilor de pro-
ducători  în domeniul pomicol 
(plantații perene), conform Cai-
etului de sarcini

262 455,00 

79415000-6

Lotul  8. 

Servicii de consultanță 
în domeniul legumicol 

(teren protejat)

72 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență 

Instruirea grupurilor de pro-
ducători în domeniul legumicol 
(teren protejat),

conform Caietului de sarcini

317 885,00 

79415000-6

Lotul 9. 

Servicii de consultanță 
în domeniul legumicol 

(cîmp deschis) 

72 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență

Instruirea grupurilor de pro-
ducători în domeniul legumicol 
(cîmp deschis),

conform Caietului de sarcini

317 885,00 

79415000-6

Lotul 10.

Servicii de consultanță 
în domeniul fitotehniei 
(culturi leguminoase)

48 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență 

Instruirea grupurilor de pro-
ducători în domeniul fitotehniei 
(culturi leguminoase),

conform Caietului de sarcini

262 455,00 

79415000-6

Lotul 11.

Seminare  în domeniul  
implementării elemente-
lor de agricultură conser-

vativă

24 ore, pentru 
seminare

39 consultații ver-
bale cu deplasare

5 schimburi de 
experiență 

Instruirea grupurilor de pro-
ducători în domeniul imple-
mentării elementelor de agricul-
tură conservativă

207 005,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mul bun raport calitate – preț

 
 
Alte informații:

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

27 ianuarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din  17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru per-
soane cu dizabilități (adulte),  com. Bădi-
ceni mun. Soroca 

IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca 
Numărul de telefon/fax 023041223; 023041523
Adresa de e-mail ale autorității contractante cp.badiceni@anas.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail GULICA Ion, 023041223
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

cp.badiceni@anas.md; 

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție medico-sanitară şi de asistență 
socială.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA 

1 65300000-9
Servicii furnizare a 
energiei electrice 
pentru anul 2023 

loturi Servicii furnizare a energiei 
electrice

1158000,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - DUAE 

- Formularele din Documentația Standard

mailto:cp.badiceni@anas.md
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Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din  17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru per-
soane cu dizabilități (adulte),  com. Bădi-
ceni mun. Soroca 

IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca 
Numărul de telefon/fax 023041223; 023041523
Adresa de e-mail ale autorității contractante cp.badiceni@anas.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail GULICA Ion, 023041223
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

cp.badiceni@anas.md; 

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție medico-sanitară şi de asistență 
socială.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA 

1 15800000-6
Produse alimentare 
pentru simestrul I al 
anului 2023 

loturi Produse alimentare pentru si-
mestrul I al anului 2023

2295000,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - DUAE 
- Formularele din Documentația 
Standard

mailto:cp.badiceni@anas.md
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Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din  17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru per-
soane cu dizabilități (adulte),  com. Bădi-
ceni mun. Soroca 

IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca 
Numărul de telefon/fax 023041223; 023041523
Adresa de e-mail ale autorității contractante cp.badiceni@anas.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail GULICA Ion, 023041223
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

cp.badiceni@anas.md; 

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție medico-sanitară şi de asistență 
socială.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea es-
timată, 

fără TVA 

1 09200000-1 Combustibil solid 
cărbune loturi Combustibil solid cărbune 1380000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - DUAE 

- Formularele din Documentația 
Standard

 

mailto:cp.badiceni@anas.md
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Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru per-
soane cu dizabilități (adulte),  com. Bădi-
ceni mun. Soroca 

IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca 
Numărul de telefon/fax 023041223; 023041523
Adresa de e-mail ale autorității contractante cp.badiceni@anas.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail GULICA Ion, 023041223
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

cp.badiceni@anas.md; 

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție medico-sanitară şi de asistență 
socială.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45453000-7
Lucrări de reparații 
capitale ale clădiri-
lor 

lot Lucrări de reparații capitale 
ale clădirilor

2500000,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - DUAE 

- Formularele din Documentația 
Standard

mailto:cp.badiceni@anas.md
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Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din  17.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru per-
soane cu dizabilități (adulte),  com. Bădi-
ceni mun. Soroca 

IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca 
Numărul de telefon/fax 023041223; 023041523
Adresa de e-mail ale autorității contractante cp.badiceni@anas.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail GULICA Ion, 023041223
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

cp.badiceni@anas.md; 

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție medico-sanitară şi de asistență 
socială.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

1 15800000-6
Produse alimentare 
pentru simestrul II 
al anului 2022 

loturi Produse alimentare pentru si-
mestrul II al anului 2022

2295000,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - DUAE 

- Formularele din Documentația 
Standard

mailto:cp.badiceni@anas.md
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Alte informații:

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

Iunie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1012601000203

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

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

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

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

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

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

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

SIA RSAP 

MTender

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate de 

măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA, MDL (pentru fiecare 
lot în parte)

1 2 3 4 5 6

1 48200000-0 Licențe server core, call 
user pentru produse 
de programe, abona-
mente la servicii soft-
ware, licențe antivirus

Conform specificației 
de preț

Conform specificației 
tehnice

250 000.00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preț cel mai scăzut

II. Alte informații:

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

februarie-iunie

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate -----------
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______ din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1012601000203

Adresa MD-2005

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

mun. Chişinău, Republica Moldova

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

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

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

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

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

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

SIA RSAP 

MTender 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Unitate de mă-
sură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, MDL  (pentru 

fiecare lot în parte)

1 2 3 4 5 6

1 39151000-5 Mobilier de oficiu Conform specificației de 
preț

C o n f o r m 
s p e c i f i c a ț i e i 
tehnice

                   300 000.00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut
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IV. Alte informații:

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

Aprilie-Iunie 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate -----------------

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 18 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

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

documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituţie publică

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor/lucrărilor solicitate

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-

darde de referință

Valoarea estimată 
(fără TVA)

în lei MDL

1. 35111100-6 Aparate izolante cu aer compri-
mat pentru respirație

SM SR EN 137:2010

SM SR EN 144:2003

SM SR EN 136:2002/
AC2004

Directiva 35/2010/UE

Directiva 68/2014/UE

2169750,00

2. 18444000-3 Cască de protecție pentru pom-
pieri

EN 443:2008

EN 14458:2018

EN 16471:2014

EN 16473:2014

1744166,66

Valoarea estimativă totală în lei MDL, fără TVA
3913916,66
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preţ 
 
 
Alte informații:

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

24 ianuarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu V

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 18 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

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

documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituţie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(fără TVA)

în lei MDL

1. 35100000-5 Costum de protecție pentru pompi-
eri cu mănuşi şi jambiere

SM SR EN469:2010

SM SR EN 388:2016

SM SR EN 407:2010

3666666,66

2. 35100000-5 Centură de siguranță pentru pom-
pieri SM SR EN 358:2008 316666,66

3. 35100000-5 Cagulă pentru pompieri

SM SR EN 388:2016

SM SR EN 407:2010

EN 13911:2004

EN ISO 11612

180000,00

Valoarea estimativă totală în lei MDL, fără TVA 4163333,32
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preţ 

Alte informații:

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

24 ianuarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu V

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 18 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

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

documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituţie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-

crărilor solicitate

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(fără TVA)

în lei MDL

1. 35811100-3 Uniformă pentru colaboratorii IGSU

Conform norme-
lor de asigurare 

prevăzute de HG 
nr. 1107/2008

3698583,33

Valoarea estimativă totală în lei MDL, fără TVA 3698583,33
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preţ 
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Alte informații:

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

21 februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu V

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM”Direcția Reparații  şi Construcții Drumuri 
Bălți”

IDNO 10011602002506
Adresa Mun.Bălți, str.Decebal 126
Numărul de telefon/fax 023131210
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.drcd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.drcd.md/ru/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chiriac Mihaela-  068735121
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

achiziții.drcd@gmail.com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală/Prestarea 
serviciilor de reparatie a drumurilor, 
gestionarea deseurtilor e.t.c.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru autospeciala de 
tip - MAZ-490143-390 la necesitate

Piese noi de schimb pentru autospeci-
ala de tip - MAZ-490143-390 conform 

solicitarilor
5920,8 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru autospeciala de 
tip MAZ-5904B2 la necesitate

Piese noi de schimb pentru autospeciala 
de tip MAZ-5904B2 conform solicitarilor 3947,2 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru autospeciala de 
tip MAZ-5337-02 la necesitate

Piese noi de schimb pentru autospeciala 
de tip MAZ-5337-02 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru autospecia-
la de tip - GAZ-NEX 
C-41R13-1060

la necesitate
Piese noi de schimb pentru autospeciala 
de tip - GAZ-NEX C-41R13-1060 conform 

solicitarilor
5920,8 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru autospeciala de 
tip - Renault BA02W3

la necesitate
Piese noi de schimb pentru autospeciala 
de tip - Renault BA02W3 conform solici-

tarilor
1973,6 lei
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34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip 
- MTZ-82

la necesitate Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip - MTZ-82 conform solicitarilor 5920,8 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip 
MTZ-80 la necesitate

Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip MTZ-80 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip 
T-40 la necesitate

Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip T-40 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip 
T-16 la necesitate

Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip T-16 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip 
T-25 la necesitate

Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip T-25 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip - 
Belarus 422.1 la necesitate

Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip - Belarus 422.1 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip 
- DT-75

la necesitate Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip - DT-75  conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6 Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip  
- EO-2621

la necesitate Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip  - EO-2621 conform solicitarilor

1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru tractorul de tip   
- EO-2103 la necesitate

Piese noi de schimb pentru tractorul de 
tip   - EO-2103 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  încărcător 
zapadă  KO-206 la necesitate

Piese noi de schimb pentru  încărcător 
zapadă  KO-206 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  compre-
sor-ПЛСД 5,25 la necesitate

Piese noi de schimb pentru  compre-
sor-ПЛСД 5,25 conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  maşină de 
aruncat asfalt CAT AP 
600

la necesitate

Piese noi de schimb pentru  maşină de 
aruncat asfalt CAT AP 600 conform solici-

tarilor 1973,6 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru -  Mini încărcă-
tor CAT 226 B

la necesitate
Piese noi de schimb pentru -  Mini încăr-

cător CAT 226 B conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  - Compactor 
ДУ-54/ ДУ-54А

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  - Compactor 

ДУ-54/ ДУ-54А conform solicitarilor 3947,2 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  - Compactor 
ДУ-48 6t/ ДУ-48 10t

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  - Compactor 
ДУ-48 6t/ ДУ-48 10t conform solicitarilor 3947,2 lei
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34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  - Compactor 
BITELLI DTV 315S/DTV 
345

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  - Compac-
tor BITELLI DTV 315S/DTV 345 conform 

solicitarilor
3947,2 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  - Autograder 
ДЗ-122Б7/ГС 14-02

la necesitate Piese noi de schimb pentru  - Autograder 
ДЗ-122Б7/ГС 14-02 conform solicitarilor 3947,2 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  autospecialele:
ZIL130
MMZ555
4502

la necesitate

Piese noi de schimb pentru  autospecia-
lele:

ZIL130
MMZ555

4502 conform solicitarilor

15788,8 lei

34900000-6
Piese noi de schimb pentru  au-
tospecialele: GAZ-53/53A/53A-
016/53B/53-05/53-12/53-14/53-19/53-27/33077/
GAZ-53 AP17

la necesitate

Piese noi de schimb pentru  au-
tospecialele: GAZ-53/53A/53A-

016/53B/53-05/53-12/53-14/53-19/53-27/33077/
GAZ-53 AP17 conform solicitarilor

25656,8 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  autospecialele:
GAZ-52-01/52-04

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  autospecia-

lele:
GAZ-52-01/52-04 conform solicitarilor

3947,2 lei

34900000-6
Piese noi de schimb pen-
tru  automobilele: UAZ-
374102/220602/31512/396201 la necesitate

Piese noi de schimb pentru  automobi-
lele: UAZ-374102/220602/31512/396201 

conform solicitarilor
7894.4 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  autospecialele: 
GAZ-3110/31029

la necesitate Piese noi de schimb pentru  autospeciale-
le: GAZ-3110/31029 conform solicitarilor 3947,2 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  autospecialele: 
KAMAZ-65115 la necesitate

Piese noi de schimb pentru  autospeciale-
le: KAMAZ-65115 conform solicitarilor 5920,8 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  autospecialele: 
IVEKO Trucker

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  autospeciale-

le: IVEKO Trucker conform solicitarilor 1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  autospecialele: 
MAZ-5337(macara KC-
3577)

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  autospeciale-
le: MAZ-5337( macara KC-3577) conform 

solicitarilor
1973,6 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  autospecialele :
ПАЗ-672

la necesitate

Piese noi de schimb pentru  autospecia-
lele :

ПАЗ-672 macara KC-3577 conform 
solicitarilor;

1973,6

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  microbus de tip 
- Renault Master 2,5

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  microbus de 
tip - Renault Master 2,5 macara KC-3577

conform solicitarilor
1973,6 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  microbus de tip 
- Mercedes C/200

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  microbus de 

tip - Mercedes C/200; macara KC-3577 
conform solicitarilor

1973,6 lei

34900000-6
Piese noi de schimb 
pentru  remorca de tip 
- SCHMIT GOTHA

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  remorca de 

tip - SCHMIT GOTHA; macara KC-3577 
conform solicitarilor

1973,6 lei

34900000-6

Piese noi de schimb 
pentru  remorca de tip 
-  REMORCĂ 2/2-4/2-
4M/2

la necesitate
Piese noi de schimb pentru  remorca de 

tip -  REMORCĂ 2/2-4/2-4M/2; macara KC-
3577 conform solicitarilor

9868 lei

Total fara TVA pentru piese noi de schimb pentru tehnica conform solicitarilor care vor parveni pe par-
cursul anului 2022 1 500 000

lei
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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 Prețul cel mai scăzut

cu aplicarea discountului de reducere 
la piesele de schimb

Alte informații:

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

27. 01.2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

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

1 45212600-
2

Construcția pavilio-
nelor și amenajarea 

spațiilor verzi grădinița 
nouă Sîngera

1/caiet de sarcini
Construcția pavilionelor și 
amenajarea spațiilor verzi 
grădinița nouă Sîngera

2 250 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45231300-8 Construcția canalizare 
Sîngera 1/caiet de sarcini Construcția canalizare 

Sîngera
3 750 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret

II. Alte informații:

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

01.04.2022

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

Singera.md

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

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

1 45321000-3

Termoizolarea gră-
dinița 214 s. Dobrogea 
şi lucrări de reparație a 

clădirii

1/caiet de sarcini
Termoizolarea grădinița 
214 s. Dobrogea şi lucrări de 
reparație a clădirii

2 500 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret

II. Alte informații:

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

01.03.2022

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

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

1 45233142-
6

Reparatia capitala a str. 
31 august 1/caiet de sarcini Reparatia capitala a str. 31 

august
2 083 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45233223-8 Reparatia capitala a str.
Chisinau 1/caiet de sarcini Reparatia capitala a str.Chi-

sinau
5 833 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.04.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 8 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45233142-6 Reparatia capitala a str.
Ișnovăț 1/caiet de sarcini Reparatia capitala a str.Ișnovăț 2 916 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.05.2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 15800000-
6

Produse alimentare 
pentru sim. II buc Produse alimentare pentru si-

mestrul II anului 2022
1333333,33

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 Preț cel mai scăzut
 
 
 

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

Mai-iunie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 45233253-7 Lucrări de îmbrăcare 
a trotuarelor buc Lucrări de îmbrăcare a tro-

tuarelor
833333,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

martie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată

Fără TVA

1 45233142-6 Lucrări de reparație a 
străzilor buc Lucrări de reparație a străzilor 6120000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

aprilie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti

IDNO 1007601002094

Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73

Numărul de telefon/fax 259-22640

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 

Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal
Tel. 06566168

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html 

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

APL nivelul I

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată

Făra TVA

1 45233142-6 Lucrări de reparație a 
străzilor buc Lucrări de reparație a străzilor 6120000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preț cel mai scăzut

II. Alte informații:

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

Aprilie

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea es-
timată

Făra TVA

1 45212100-7

Lucrări de construc-
ție a obiectului ”Oră-
şelul Olimpic” Gara 

Făleşti

buc
Lucrări de construcție a obiec-
tului ”Orăşelul Olimpic” Gara 
Făleşti 2216666,67

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat 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 Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

mai

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată

Făra TVA

1 45321000-
3

Lucrări de izolare 
termică instituției 

educativ timpurie nr. 
6 din or. Făleşti

buc
Lucrări de izolare termică insti-
tuției educativ timpurie nr. 6 
din or. Făleşti 720250,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

mai

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată

Făra TVA

1 90620000 Servicii de deszăpezire buc Servicii de deszăpezire

250000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

februarie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 8 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată

Făra TVA

1 90600000-3
Servicii de amenaja-

re a oraşului buc Servicii de amenajare a oraşului

3333333,33
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

Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

februarie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată

Făra TVA

1 50532400-7

Servicii de reparație 
şi întreținere a echi-

pamentului de ilumi-
nat stradal

buc
Servicii de reparație şi între-
ținere a echipamentului de 
iluminat stradal 250000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

februarie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 10 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată

Făra TVA

1 S92312130-1
Servicii de divertis-
ment prestate de 

ansambluri muzicale
buc Servicii de divertisment presta-

te de ansambluri muzicale
275416,67

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat 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 Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

martie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 11 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată

Făra TVA

1 15800000-6
Produse alimentare 
pentru sim. I anului 

2023
buc Produse alimentare pentru sim. 

I anului 2023 1333333,33

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

Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

decembrie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12 din 18.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Făleşti
IDNO 1007601002094
Adresa Or. Făleşti str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 259-22640
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov specialist principal

Tel. 06566168
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://falesti.md/index.php/achizitii-pub-
lice.html 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată

Făra TVA

1 90600000-3
Servicii de amenaja-

re a oraşului

Pentru anul 2023
buc Servicii de amenajare a oraşu-

lui pentru anul 2023
3333333,33

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 Preț cel mai scăzut

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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II. Alte informații:

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

decembrie

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 16 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
IDNO 79592
Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  
Numărul de telefon/fax 022 822 528
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică pu-
blică autonomă şi este responsabilă faţă de 
Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii 
Naţionale este asigurarea şi menţinerea stabili-
tăţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1

72267000-
4

Menținerea soluției infor-
matice pentru Registrul 
riscului de credit pentru 
anul 2023

12/luni Pentru asigurarea bunei funcționări a 
soluției RRC exploată în cadrul Sistemului 
Informațional al BNM, înlăturării în timp util 
a erorilor apărute în funcţionare, oferirea 
actualizărilor şi patch-urilor pentru corecta-
rea erorilor şi breşelor de securitate, oferi-
rea noilor versiuni pentru produsele date, 
disponibilitatea serviciului de asistenţă, se 
vor achiziționa servicii de menținere a solu-
ției informatice pentru Registrul riscului de 
credit. Totodată, se vor contracta 200 om-ore 
pentru servicii de schimbare, care vor fi so-
licitate la necesitate în baza unor modificări 
de cadru normativ sau extinderi suplimenta-
re a unor componente pentru a beneficia la 
maxim de soluția informatică dezvoltată.  

1 814 166,67

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor 
înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională.
 
 
Alte informații:

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

Octombrie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată în conformi-

tate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din 
Legea Republicii Moldova privind achizițiile 
publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 17 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 50312000-5 Extinderea termenu-
lui de garanție pen-
tru serverele Lenovo 
System x3650

1/serv. Extinderea termenului de garan-
ție pentru 2 servere Lenovo System 
x3650 M5, procurate în anul 2015 în 
baza prelungirii contractului de ga-
ranție anual cu producătorul pentru 
perioada 06.12.2022 - 05.12.2023. 
Aceasta va include şi că reprezenta-
tul local autorizat al producătorului 
echipamentului va diagnostica şi va 
repara/înlocui componentele de-
fectate cu componentele livrate de 
producător. Toate serviciile legate 
de înlăturarea defecțiunilor sau pro-
blemelor (inclusiv corespondența cu 
producătorul, transportarea, vămu-
irea pieselor de schimb şi celor de-
fectate, etc.) vor fi efectuate de către 
Prestator din contul său. Garanţia in-
clude costul pieselor şi al manoperei.

69 333,33

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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2 50313200-4 Extinderea terme-
nului de garanţie a 
imprimantelor multi-
funcţionale

1/serv. Extinderea termenului de ga-
ranție pentru 6 aparate multi-
funcţionale Xerox WorkCentre 
şi Alta Link în baza prelungirii 
contractului de garanție anual 
cu producătorul pentru peri-
oada 01.01.2023 - 31.12.2023. 
Aceasta va include şi că repre-
zentatul local autorizat al pro-
ducătorului echipamentului va 
diagnostica şi va repara/înlocui 
componentele defectate cu 
componentele livrate de pro-
ducător. Toate serviciile lega-
te de înlăturarea defecțiunilor 
sau problemelor (inclusiv co-
respondența cu producătorul, 
transportarea, vămuirea piese-
lor de schimb şi celor defecta-
te, etc.) vor fi efectuate de către 
Prestator din contul său. Garan-
ţia include costul pieselor şi al 
manoperei.

47 500,00

3 50312000-5 Extinderea terme-
nului de garanție a 
echipamentului de 
stocare HPE

1/serv. Extinderea termenului de ga-
ranție pentru două echipamen-
te de stocare de date HPE 3PAR 
8450 2N+SW Storage Field 
Base şi un echipamentul de 
stocare de date HPE MSA 2042 
SAN DC LFF în baza prelungirii 
contractului de garanție anual 
cu producătorul pentru peri-
oada 01.01.2023 - 31.12.2023. 
Aceasta va include şi că repre-
zentatul local autorizat al pro-
ducătorului echipamentului 
va diagnostica şi va repara/
înlocui componentele defec-
tate cu componentele livrate 
de producător. Toate serviciile 
legate de înlăturarea defecțiu-
nilor sau problemelor (inclusiv 
corespondența cu producă-
torul, transportarea, vămuirea 
pieselor de schimb şi celor de-
fectate, etc.) vor fi efectuate de 
către Prestator din contul său. 
Garanţia include costul piese-
lor şi al manoperei.

545 000,00
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4 50312000-5 Extinderea termenu-
lui de garanție de la 
producător şi suport 
local pentru Centrul 
de rezervă al BNM

12/luni Extinderea termenului de garan-
ție de la producător pentru peri-
oada 01.01.2023-31.12.2023 pen-
tru Centrul de rezervă al BNM. 
Serviciile trebuie să fie prestate 
pe parcursul perioadei extinse a 
termenului de garanție, în formă 
de revizii, efectuate lunar, pre-
cum şi sub formă de intervenții 
accidentale în număr nelimitat 
conform solicitării Beneficiarului. 
Condiţiile de garanție trebuie să 
asigure că reprezentatul autori-
zat al producătorului tehnicii de 
calcul va diagnostica şi va repara 
sau înlocui componentele defec-
tate aflate în stoc cu menținerea 
acestui stoc pe parcursul perioa-
dei de garanție

141 666,67

5 50312000-5 Servicii de deservire 
tehnică a dispoziti-
vului de stocare de 
date NetApp pentru 
infrastructura VDI

12/luni Servicii de menținere a dispoziti-
vului de stocare de date NetApp 
exploatat în cadrul SI al BNM 
în scopul asigurării funcţionării 
echipamentului la parametrii 
nominali în conformitate cu 
performanțele definite de pro-
ducător. Serviciile trebuie să fie 
prestate pe parcursul perioadei 
01.01.2023 – 31.12.2023, în for-
mă de revizii, efectuate lunar, 
repunerea în funcţie a echipa-
mentului, schimbarea pieselor 
de schimb, precum şi sub formă 
de intervenţii accidentale în nu-
măr nelimitat conform solicitării 
Beneficiarului. Toate lucrările de 
deservire şi reparaţie a echipa-
mentului se execută în sediul 
Beneficiarului de către personalul 
calificat din contul Prestatoru-
lui, utilizând componentele noi 
livrate de producătorul echi-
pamentului. Piesele de schimb 
(componentele noi livrate) vor fi 
achiziţionate la necesitate con-
form solicitării Beneficiarului la 
prețul ofertat în pozițiile aferente 
tipului de piesă de schimb in-
cluse în acest lot. Toate serviciile 
legate de corespondența cu pro-
ducătorul, transportarea, vămui-
rea pieselor de schimb, etc. vor fi 
efectuate de către Prestator din 
contul său.

198 333,33
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6 50312000-5 Servicii de deservire 
tehnică a echipa-
mentului de alimen-
tare neîntreruptă cu 
energie electrică Lie-
bert APM 60 KVA

12/luni Servicii de menținere a echipa-
mentului modular de alimen-
tare neîntreruptă cu energie 
electrică Liebert APM 60 KVA 
exploatat în cadrul SI al BNM 
în scopul asigurării funcţionării 
echipamentului la parametrii 
nominali în conformitate cu 
performanțele definite de pro-
ducător. Serviciile trebuie să 
fie prestate pe parcursul peri-
oadei 01.01.2023 – 31.12.2023, 
în formă de revizii, efectuate 
lunar, repunerea în funcţie a 
echipamentului, schimbarea 
pieselor de schimb, precum 
şi sub formă de intervenţii ac-
cidentale în număr nelimitat 
conform solicitării Beneficiaru-
lui. Toate lucrările de deservire 
şi reparaţie a echipamentului 
se execută în sediul Benefi-
ciarului de către personalul 
calificat din contul Prestato-
rului, utilizând componentele 
noi livrate de producătorul 
echipamentului. Piesele de 
schimb (componentele noi 
livrate) vor fi achiziţionate la 
necesitate conform solicitării 
Beneficiarului la prețul ofertat 
în pozițiile aferente tipului 
de piesă de schimb incluse în 
acest lot. Toate serviciile legate 
de corespondența cu producă-
torul, transportarea, vămuirea 
pieselor de schimb, etc. vor fi 
efectuate de către Prestator 
din contul său.

287 500,00

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

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

Nu □+ 
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administra-
tive

Nu □ +
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor 
înaintate, inclusiv:
- capacitatea de exercitare a activității profesio-
nale;
- capacitatea economică şi financiară;
- capacitatea tehnică şi / sau profesională.
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II. Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

 
 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 18 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport tehnic 
anual pentru produsele 
program Oracle

1/serv. Servicii de asigurare a accesului la suport 
tehnic anual de la producătorul licențelor 
Oracle exploatate în cadrul SI al BNM pen-
tru perioada 01.09.2022 – 31.08.2023 cu Ni-
velul de suport: Standard Premier Support 
(Software Update License & Support) şi vor 
include: 
- prezentarea de către Prestator a unui 
document confirmativ parvenit de la com-
pania producător sau partener autorizat de 
producător pentru prestarea serviciilor de 
suport, sau
- publicarea informației confirmative pe 
site-ul producătorului.

432 500,00

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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2 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Eviews

1/serv. Serviciile de asigurare a accesului la suport 
anual de la producătorul licențelor Eviews 
Standard Edition Annual Renewal exploa-
tate în cadrul SI al BNM pentru perioada 
14.09.2022 – 14.09.2023 şi vor include: 
- prezentarea de către Prestator a unui do-
cument confirmativ parvenit de la compa-
nia producător, sau
- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

183 333,33

3 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Matlab

1/serv. Servicii de asigurare a accesului la suport 
anual de la producător pentru licențele 
Matlab exploatate în cadrul BNM:
- 4 licenţe Matlab de tip Standard - Con-
current without toolbox (1 year renewal 
+ support) pentru perioada 01.10.2022-
30.09.2023
- 2 licenţe Matlab de tip Standard - Indivi-
dual (Standalone Named User) + Symbolic 
Math Toolbox + Optimization Toolbox (1 
year renewal + support) pentru perioada 
01.10.2022-30.09.2023
- 1 licenţă Matlab de tip Standard-Designa-
ted Computer (Master License 30914316) 
+ Symbolic Math Toolbox + Optimization 
Toolbox (1 year renewal + support) pentru 
perioada 01.11.2022-31.10.2023
şi vor include: 
- prezentarea de către Prestator a unui 
document confirmativ parvenit de la com-
pania producător sau partener autorizat de 
producător pentru prestarea serviciilor de 
suport, sau
- publicarea informației confirmative pe 
site-ul producătorului.

403 333,33

4 72268000-1 Menținerea licențelor 
Verba

1/serv. Servicii de asigurare a accesului la su-
portul anual de tip Standard cu perioada 
30.09.2022-29.09.2023 pentru soluția de 
înregistrare audio pentru telefonia IP ba-
zată pe Microsoft Skype for Business Verba 
Recording System exploatată în cadrul Sis-
temului Informaţional al BNM (Verba Plat-
form Standard License (1 buc) şi Verba User 
Compliance License (5 buc), şi vor include: 
- prezentarea de către Prestator a unui do-
cument confirmativ parvenit de la compa-
nia producător, sau
- publicarea informației confirmative pe 
site-ul producătorului.

10 000,00

5 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele sistemu-
lui de clasificare şi mar-
care a documentelor şi 
a mesageriei electronice 
TITUS

1/serv. Servicii de asigurarea accesului la supor-
tul tehnic pentru perioada 02.09.2022-
01.09.2023 pentru sistemului de clasificare 
şi marcare a documentelor şi mesageriei 
electronice TITUS Classification Professional 
Suite (inclusiv TMC, TCO, TCD) şi Titus Clas-
sification Professional for OWA exploatat în 
cadrul BNM.
Serviciile vor include: 
- prezentarea de către Prestator a unui do-
cument confirmativ parvenit de la compa-
nia producător, sau
- publicarea informației confirmative pe 
site-ul producătorului.

162 500,00
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6 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Geo-
mant

1/serv. Serviciile de asigurare a accesului la suport 
anual de tip standard de la producătorul 
soluției de răspuns interactiv prin voce 
pentru Microsoft Skype for Business, OnCall 
Lync IVR Core Software Licence (20 canale 
concurente) exploatată în cadrul SI al BNM 
pentru perioada 01.11.2022 – 31.10.2023 şi 
vor include: 
- prezentarea de către Prestator a unui do-
cument confirmativ parvenit de la compa-
nia producător, sau
- publicarea informației confirmative pe 
site-ul producătorului.

62 500,00

7 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Vmware 

1/serv. Asigurarea accesului la suportul tehnic 
pentru licențele pentru hipervizorul de 
virtualizare VMware de tip Essentials (2 
seturi câte 3 procesoare) exploatate cu-
rent, un set în cadru infrastructurii DCU 
(perioada 24.09.2022-23.09.2023), 6 licențe 
de tip Standard preinstalate pe serverele 
infrastructurii SAPI (perioada 15.09.2022-
14.09.2023), kitul de licențe modernizate 
la tip Standard (perioada 25.10.2022-
24.10.2023). Suportul tehnic presupune asi-
gurarea de către producător a actualizărilor 
de soft (remedieri de bug-uri, îmbunătățiri 
de performanță, noi caracteristici şi versiuni 
actualizate/modificate), suportul nelimitat 
direct prin telefon, email sau pe web site-ul 
producătorului, accesul nelimitat la porta-
lul dedicat al managementul clientului şi la 
forumul on-line al utilizatorului.

117 500,00

8 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Pentana 
MkInsight

1/serv. Servicii de asigurare a accesului la mente-
nanța şi suportul anual de la producătorul 
soluției MKInsight (11 utilizatori de tip ad-
ministrator auditor (Audit Licences), număr 
nelimitat de utilizatori de tipul business 
(Business Users Auditee)), exploatată în 
cadrul BNM pentru  perioada 01.11.2022 – 
31.10.2023 şi va include: 
- furnizarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător, sau
- publicarea informației confirmative pe 
site-ul producătorului.

160 833,33

9 72268000-1 Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Veam 
Backup

1/serv. Asigurarea accesului la suportul tehnic 
pentru soluția software pentru realizarea 
copiilor de rezervă de tipul de Veeam Bac-
kup & Universal Perpetual License (3 licențe 
x 10 VM) exploatată pe platforma SAPI 
modernizată pentru perioada 21.09.2022-
20.09.2023. Suportul anual presupune asi-
gurarea de către producător a actualizărilor 
şi patch-urilor pentru corectarea erorilor, 
oferirea noilor versiuni pentru produsele 
date, asistența tehnică la funcţionarea pro-
duselor sale. 

92 500,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+ 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 
cerințelor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi / sau profesi-
onală.

II. Alte informații:

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

Iunie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 19 din 18 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 72268000-
1

Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Citrix Vir-
tual Apps and Desktops

1/buc.

Servicii de asigurare a accesului la suport 
tehnic anual de la producătorul licențelor Ci-
trix exploatate în cadrul Sistemului Informa-
țional al BNM pentru 350 utilizatori trebuie 
să fie oferite în baza prelungirii contractului 
de mentenanță cu producătorul pentru 
22.12.2022 - 21.12.2023 şi vor include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător sau partener autorizat de produ-
cător pentru prestarea serviciilor de suport, 
sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

351 666,67

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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2 48710000-
8

Subscriere anuală pentru 
soluția de administrare, 
şi efecturare a copiilor de 
rezervă pentru platforma 
de virtualizare Citrix, 
bazată pe hipervizorul 
XCP-ng de tipul Xen Or-
chestra Premium Edition

1/buc.

Prelungirea subscrierii anuale a soluției so-
luția de administrare, şi efecturare a copiilor 
de rezervă pentru platforma de virtualizare 
Citrix, bazată pe hipervizorul XCP-ng de tipul 
Xen Orchestra Premium Edition pentru peri-
oada 30.11.2022-29.11.2023 şi va include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător, sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

121 666,67

3 48627000-
9

Subscriere anuală pentru 
soluția de monitorizare 
şi audit a infrastructurii 
Microsoft

1/buc.

Prelungirea subscrierii anuale ale soluției 
ADAudit Plus Professional (2 MS Domain 
Controlers şi 2 MS File Servers) pentru peri-
oada 03.12.2022-02.12.2023 şi va include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător, sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

36 666,67

4 48982000-
5

Subscriere anuală pentru 
softul de gestionare a 
înregistrărilor în ADMi-
crosoft

1/buc.

Prelungirea subscrierii anuale ale soluției 
ADManager Plus Professional (1 Domain (2 
domain controlers) şi 2 tehnicieni HelpDesk) 
pentru perioada 03.12.2022-02.12.2023 şi va 
include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător, sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului

45 833,33

5 72268000-
1

Subscriere şi menținere 
anuală a soluției de bac-
kup Simpana Commvault

1/serv.

Servicii de asigurarea accesului la suportul 
tehnic pentru licențele Simpana Commvault 
exploatate în cadrul SI al BNM pentru 9 TB de 
la producător şi subscrierea anuală pentru 2 
pack-uri soluția backup Simpana Commvault  
pentru perioada 20.12.2022 - 19.12.2023, şi 
vor include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător, sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

322 500,00

6 72268000-
1

Menținerea soluției de 
distribuție automată a 
sarcinilor în rețeaua de 
transport de date Citrix 
ADC

1/serv.

Servicii de asigurare a accesului la suport 
anual de la producător pentru soluției de 
distribuție automată a sarcinilor în rețeaua 
de transport de date Citrix ADC pentru peri-
oada 01.01.2023-31.12.2023

şi vor include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător sau partener autorizat de produ-
cător pentru prestarea serviciilor de suport, 
sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

81 666,67
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7 72268000-
1

Menținerea licențelor 
Vmware pentru in-
frastructura AML

1/serv.

Servicii de asigurare a accesului la suport 
anual de la producător pentru licențele 
Vmware pentru infrastructura AML pentru 
perioada 01.01.2023-31.12.2023

şi vor include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător sau partener autorizat de produ-
cător pentru prestarea serviciilor de suport, 
sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

47 250,00

8 72268000-
1

Menținerea SAP Business 
Object 1/serv.

Serviciile de asigurare a accesului la suport 
anual de la producătorul instrumentului 
de analize date şi generare rapoarte SAP 
Business Objects Edge BI (BA&T SAP Busi-
nessObjects Edge BI, standard package (5 
Concurrent Session) – 1 buc.; BA&T SAP Busi-
nessObjects Edge BI, standard package NUL 
add-on – 1 buc.; SAP Application Business 
Analytics Professional User – 1 buc) ex-
ploatat în cadrul SI al BNM pentru perioada 
01.01.2023 – 31.12.2023 şi vor include: 

- prezentarea de către Prestator a unui docu-
ment confirmativ parvenit de la compania 
producător, sau

- publicarea informației confirmative pe si-
te-ul producătorului.

144 166,67

9 72268000-
1

Menținerea licențelor 
pentru soluția gestiunea 
serviciilor TI

1/set

- Serviciile de asigurare a accesului la 
mentenanța şi suportul anual de la 
producător pentru licența Manage-
Engine ServiceDesk Plus Multi-lan-
guage Enterprise Edition pentru 30 
utilizatori (1000 de noduri) exploa-
tate în cadrul SI al BNM pentru peri-
oada 01.12.2022 – 01.12.2023 şi vor 
include: prezentarea de către Pre-
stator a unui document confirmativ 
parvenit de la compania producător, 
sau publicarea informației confirma-
tive pe site-ul producătorului.

- servicii prestate în baza solicitărilor de 
schimbare (Change request), care presupun 
lucrări de schimbare / dezvoltare a funcționa-
lităților asupra configurărilor inițiale ale solu-
ției ITSM (ManageEngine ServiceDesk Plus) 
realizate la solicitare la sediul Beneficiarului 
(on-site), în baza unei solicitări adresată Pre-
statorului de către Beneficiar în volum de 100 
om-ore. Serviciile trebuie să fie prestate pe 
parcursul a 12 luni începând cu 01.12.2022.

257 500,00

 
 
 
 
 
 



140

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 
cerințelor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi / sau profesi-
onală.

II. Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 20 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 34100000-8 
34130000-7 Autovehicule 4/buc. Autoturisme de capacitate medie

    

3 333 333,33

 
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 □

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințe-
lor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională.
Alte informații:

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

Iulie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 21 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 66512210-7
Asigurare voluntară 
de sănătate a perso-
nalului

1/serviciu
Asigurare voluntară de sănătate a perso-
nalului

    

960 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințe-
lor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională.

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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Alte informații:

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

Februarie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 22 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la 
documentația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică auto-
nomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul 
fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi men-
ţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45453000-7

Lucrări de 
reparații cu-
rente la Casa 
de odihnă ”La 
Nistru”

1/buc.

Lucrări de reparații interioare la casa 
de odihnă ”La Nistru”  - pereții, podu-
rile, balcoanele. Suprafata estimativă 
este de 800 m2 (conform Caietului de 
sarcini).

    

1 416 666,66

2 45453000-7 1/buc.

Lucrări de reparație a acoperşului  bl. 
A şi B la casa de odihnă ”La Nistru”. 
Suprafața estimativă este de 880 m2 

(conform Caietului de sarcini).

1 251 666,66

3 45453000-7 1/buc.
Lucrări de reparație a bucătariei şi 
depozitului  (conform Caietului de 
sarcini).

258 333,33

 
 

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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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 Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințe-
lor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională.
Alte informații:

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

Aprilie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 23 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

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

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 30123600-3

Linia automatizată 
pentru procesarea şi 
ambalarea monede-
lor metalice

1/buc.
Linia automatizată pentru procesarea şi 
ambalarea monedelor metalice

    

6 280 000,00

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

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

Nu □+
Da □

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

Nu □+
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor înain-
tate, inclusiv:
- capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- capacitatea economică şi financiară;
- capacitatea tehnică şi/sau profesională.

 

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 14 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Răzeni
IDNO 1007601006944
Adresa RM, raionul Ialoveni, s. Răzeni, str. Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, 62
Numărul de telefon/fax 026874688/ 026874538
Adresa de e-mail ale autorității contractante razeniprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.razeni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Munteanu Serghei, 076709494, razeniprima-

ria@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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 ac-
cesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

Achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Administrație publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1. 44100000-
1

Materiale de construcții, 
inclusiv servicii transport

Materiale de construcție şi articole 
conexe 1985200,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preț 
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II. Alte informații:

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

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 □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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


151

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.    1  din 19.01.2022 a.

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Amenajarea teritoriului şi Spații Verzi 
Bălți”

IDNO 1011602002399
Adresa Mun. Bălți, str. Moscovei 19
Numărul de telefon/fax +37379999242, 0-231-2-24-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante atsvbalti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Melnic S., +37379999242,  

atsvzacupca@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

atsvzacupca@mail.ru

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

ÎM ”Amenajarea teritoriului şi Spații Verzi 
Bălți”

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 30192000-1 Accesorii de birou 1

Rechizite de birou  conform 
necesităților ÎM ” Amenajarea Teri-
toriului şi Spații Verzi Bălți” pentru 
anul 2022.

33 400,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț
 



152

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

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

25.01.2022 a.

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.    1  din 19.01.2022 a.

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Amenajarea teritoriului şi Spații Verzi 
Bălți”

IDNO 1011602002399
Adresa Mun. Bălți, str. Moscovei 19
Numărul de telefon/fax +37379999242, 0-231-2-24-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante atsvbalti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Melnic S., +37379999242,  

atsvzacupca@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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)

atsvzacupca@mail.ru

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

ÎM ”Amenajarea teritoriului şi Spații Verzi 
Bălți”

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 30192000-1 Accesorii de birou 1

Rechizite de birou  conform 
necesităților ÎM ” Amenajarea Teri-
toriului şi Spații Verzi Bălți” pentru 
anul 2022.

133 333,33

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

25.01.2022 a.

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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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Anunţ de intenţie din 17.01.2022

Denumirea autorităţii contractante:Primaria com.Cosnita

Adresa:r-nul Dubasari,s.Cosnita,str.Pacii 51

Relaţii de contact: Tel:0248 44 491

Fax: 0248 44 491 e-mail:primaria.cosnita@mail.ru

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului 

de achiziţie

Codul 
CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziţie 

publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

2 3 4 5 6 7

Procurarea 
produselor 
alimentare

15
80

00
00

-6

1304200.00 Licitatie 
publica

Ianuarie ;iunie nu

Anunţ de intenţie din 17.01.2022

Denumirea autorităţii contractante:Primaria com.Cosnita

Adresa:r-nul Dubasari,s.Cosnita,str.Pacii 51

Relaţii de contact: Tel:0248 44 491

Fax: 0248 44 491 e-mail:primaria.cosnita@mail.ru

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului 

de achiziţie
Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 

procedurii de 
achiziţie publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

2 3 4 5 6 7
Lucrări

Lucrari de 
reparatie a 
d r u m u r i l o r 
locale

45233142-6 1297300,00 COP mai nu

Tel:0248
Tel:0248
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziționarea Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine 
congelată) pentru anul 2022

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 din 03.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate şi Carne 
de porcine congelată) pentru anul 2022

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
Data publicării: 01.11.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635769377793?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut şi corespunderea specificației tehnice
Tehnici şi instrumente specifice de atri-
buire utilizate R Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlo-
cii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 /001 din 15.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „FLORENI” 
IDNO 1002601002055
Date de contact 

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

r. Anenii Noi, s. Floreni, telefon: 0608-73-111

office@floreni.md, i.lupasco@floreni.md, http://floreni.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu R       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. şi data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Carcase de pui broiler con-
gelate 15112130-6 150 845,83 kg

4 LD

03.01.2022
6 335 524,86 lei

Denumire SRL „CARNPRODLUX”
IDNO 1014600022000
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrân 25, ap.30,

 telefon: 022 84-63-33

carnelux@mail.ru, https://carnprodlux.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. şi data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Carne de porcine congelată 15113000-3 50 281,94 kg
5 LD

03.01.2022
3 482 024,35 lei

Alte informații:

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

R Nu        

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

R Da      
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: https://eno-
tices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6228301 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
mailto:office@floreni.md
mailto:i.lupasco@floreni.md
http://floreni.md
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6228301
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6228301
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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. 127/21AA din 30.12.2021   

           

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de suport SIA 1C Contabilitate 

Întreprinderea 8 cu modulele adaptate pentru 
Agenția Servicii Publice

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636543268070
Data publicării: 10.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636543268070?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636543268070
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636543268070?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636543268070?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 361/21 din 16.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „Daac Software Systems” SRL
IDNO 1008600032031
Date de contact 

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

MD-2069, str. Calea Ieşilor, nr. 10, mun. Chişinău, 
tel. 022 509700, e-mail: tenders@integrator.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod 
CPV

Cantita
te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

1 Servicii de suport SIA 1C Contabili-
tate Întreprinderea 8 cu modulele 
adaptate pentru Agenția Servicii Pu-
blice

„Daac Software 
Systems” SRL

72
26

10
00

-2

--/-- Nr. 2283 din 
30.12.2021

311 400,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 (et. 4) 
tel/fax: 022 820652, 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:tenders@integrator.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
achiziționarea „Pâinii din făină de grâu de calitatea întâi în amestec cu calitatea a doua”

Nr. 1 /001 din 04.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără 
Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare

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

conform prevederilor art. 56 alin. (1) lit. (a) al Legii nr.131/2015 pri-
vind achizițiile publice - nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio 
candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație 
deschisă sau de licitație restrânsă atâta timp cât condiţiile inițiale ale 
contractului nu sânt modificate în mod substanțial, iar absența con-
curenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor 
achiziției, grupul de lucru a decis de a parcurge la procedura de Ne-
gociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în con-
dițiile în care cerințele rămân neschimbate - cantitatea, specificația 
tehnică şi suma alocată. Suplimentar aplicarea respectivei proceduri 
este dictată de faptul că actualul contract expiră la 31.12.2021, ceea 
ce înseamnă că, începând cu 01.01.2022 instituțiile penitenciare vor 
rămâne fără astfel de produs de primă necesitate cum este „pâinea”, 
existând astfel riscul producerii unor situaţii excepționale.  

 În asemenea condiții, aplicarea unor proceduri cu termeni proximi de 
atribuire este imperioasă pentru buna funcționare a sistemului admi-
nistrației penitenciare.  

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Pâine din făină de grâu de calitatea întâi în amestec cu calitatea 
a doua

Anunțul de participare Nr: - 
Link-ul:  202200565 
Data publicării: fără publicare

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut şi corespunderea specificației tehnice

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
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Tehnici şi instrumente specifice de atri-
buire utilizate -

Nr. oferte primite

Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlo-
cii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1/001 din 20.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SC „BRODEȚCHI” SRL
IDNO 1004606001297
Date de contact 

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

mun. Orhei, str. C. Negruzzi 101, telefon: 0684-12-288

brodetchi.srl@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. şi data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. 
Pâine din făină de grâu pentru P.1, 
P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, 
P.13, P.15, P.16, P.17, P.18

15811100-7 1 178 500 kg
1 PN

03.01.2022
8 568 550,98 lei

Denumire SC „SPICUŞOR” SRL
IDNO 1004604004124
Date de contact 

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

or. Lipcani, str. Doina 14, telefon: 0247 61-348 / 0691-27-315

marina.chebotar.1982@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. şi data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Pâine din făină de grâu pen-
tru P.2 15811100-7 64 500 kg

2 PN

03.01.2022
470 205,00 lei

 

mailto:brodetchi.srl@gmail.com
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Alte informații:

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

R Nu        

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

R Da      

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.210 47372 din 29.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate Mun.Chişinău
IDNO 1003600152743
Adresa Str. Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon/fax 022/ 477266, fax 022475255
E-mail amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet Www.amt-ciocana.ms.md
Persoana de contact Danu Evghenia
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică 

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Bunuri 

Obiectul de achiziție   Reactive  şi articole de laborator, pentru anul de activitate 2022
Anunțul de participare Nr.: 210 47372

Data publicării: 23.11.2021
Link   ocds-b3wdp1-MD-1637667366693 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut,corespunderea cerințelor solicitate  

 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

 Licitație deschisă

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
21047372 din 16.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL„GBG-MLD”
IDNO  1003600117582
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chişinău, str.Albişpara64/2

Întreprindere mică Da •      Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu •      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu •  
 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637667366693
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei

1    Reagenți pentru investigații 
imunologice, biochimie, 
analizatorul automat de (tip închis)  
“ARHITECT Ci8200”

 33600000-6 317 seturi 142 din 
28.12.2021

1995798,00

2 Reagenți pentru investigații 
hematologice, analizator  de (tip 
închis) “Cell Dyn Ruby”33600000-6

33600000-6 1946 litri

10 seturi

142 din 
28.12.2021

716820,00

Denumire SRL„Mediclim AM”
IDNO  1003600131744
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chişinău, str.Alexandri,141/A et.1

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei

1    Reagenți pentru investigații 
imunologice, analizator automat 
de (tip închis) “VIDAS”

 33600000-6 11420 bucăți 143 din  
28.12.2021

 946019,54

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

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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. ocds-b3wdp1-MD-1634138808401 din __.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □                Servicii V □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem 
de alarmă antiincediară; sistem de verificare a transportului auto

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634138808401
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21045336/
Data publicării/transmiterii: 13.10.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 7

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1634138808401 din 19.11.2021 şi deciziei de reevaluare din 24.12.2021 s-a decis 
atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

I. 

Denumire DVS-Service SRL
IDNO 1004600013407
Date de contact 

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

mun. Chişinău, bul. Moscova, 11/1, tel.0-22-44-21-25

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. şi data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Servicii de pază fizică; sistem de 
alarmă împotriva efracției; sistem de 
alarmă antiincediară; sistem de verifi-

care a transportului auto

79713000-5 6 luni Nr.168 din 
31.12.2021 710 264,64

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     din __________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
 

Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări X

Obiectul de achiziție Lucrări de reparatie conform necesitatilor Academiei ,,Ște-
fan cel Mare” a MAI

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1628157692823
Data:05.08.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21042795/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Sistem dinamic de achiziţii

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

 
 
 
 
 

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628157692823
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.7 din 16.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1

Denumire Lorascom SRL
IDNO 1003600159867
Date de contact 

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

R.Moldova, or.Criuleni bd. Biruinta 2A, 022000816 , e-mail: 
lorascomsrl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lucrări de reparatie conform 
necesitatilor Academiei ,,Ște-
fan cel Mare” a MAI

45200000-9 1 30 din 16.09.2021 16 574 098,50

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.     din __________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări X

Obiectul de achiziție Lucrări de renovare rețelei de apă a edificiilor Aca-
demiei ”Ștefan cel Mare” a MAI din str.Sf.Vinere,7

Anunțul de participare  ocds-b3wdp1-MD-1635248338994
Data:26.10.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21045884/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatorii economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt 
stat: -
Pe cale electronică: -

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.11 din 16.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635248338994
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1

Denumire Lonial Grup SRL
IDNO 1002600016507
Date de contact 

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

mun.Chişinău bd.Dacia, 31 Tel. 079902221

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lucrări de renovare 
rețelei de apă a edifici-
ilor Academiei ”Ștefan 
cel Mare” a MAI din str.

Sf.Vinere,7

45200000-9 1 32 din 
23.11.2021 619 250,07

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.      din __________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri X

Obiectul de achiziție Achiziționarea mobilierului
Anunțul de participare Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1637330792929

Data:19.11.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21047198/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatorii economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt 
stat: -
Pe cale electronică: -

 
 
 
 

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637330792929
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 25 din 03.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1

Denumire S.R.L. Creamobil
IDNO 1006600054789
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pa-
gina web)

mun. Chişinău, şos Munceşti, tel. 022 93 04 93

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      
2

Denumire ARTMET SA
IDNO 1002600037193
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str.Feredeului 12; Telefon/fax: 022 
27-20-81

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

3
Denumire VIAGRANDA SRL
IDNO 1016600020240
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Kiev 8/2, ap.52; Tel: 069302805

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 bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. şi data contrac-

tului Suma, inclusiv TVA

1 Mobilier 39100000-3 1 42 din 10.12.2021 397 394,40

2 Mobilier 39100000-3 1 43 din 10.12.2021 266 112,00

3 Mobilier 39100000-3 1 44 din 10.12.2021 5 800,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
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3. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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.      din __________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabi-
lă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri X

Obiectul de achiziție Achiziționarea mobilierului
Anunțul de participare Nr.ocds-b3wdp1-MD-1635255110416

Data:26.10.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21045923/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatorii economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635255110416
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 13 din 16.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1

Denumire DIGHIVA SRL
IDNO 1003600007739
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ 
e-mail/ pagina web)

mun. Chişinău, str. Grenoble, 159/60, tel.22 24 80 73

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      
2

Denumire Limani-Grup SRL
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

mun. Chişinău, bd.Decebal,23/1, tel. 022-93-07-57

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

3
Denumire SRL “GOLIAT-VITA
IDNO 1002611000904
Date de contact 

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

mun. Comrat,  str. Lenin 11a

Telefon/fax: 078833028

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

4
Denumire Lamacces SRL
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IDNO 1002600008588
Date de contact 

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

mun.Chişinău, Str. Calea Basarabiei 18/2, tel. 069735588

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu □      

 

5
Denumire S.R.L. Creamobil
IDNO 1006600054789
Date de contact 

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

mun. Chişinău, şos Munceşti, tel. 022 93 04 93

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu □      

 

6
Denumire S.C. «ANSTELUX» S.R.L.
IDNO 1004600022962
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 68/1, ap. 98. Telefon/fax: 069 
852 060

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu □      

 

7
Denumire Magda SRL
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IDNO 1002600011546
Date de contact 

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

mun. Chişinău, bd.Mircea cel Batrin 3,ap.70 Telefon/fax: 022-
28-16-00

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

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

te de măsură
Nr. şi data contrac-

tului Suma, inclusiv TVA

1 Mobilier 39100000-3 1 35 din 29.11.2021 368 200,00

2 Mobilier 39100000-3 1 36 din 29.11.2021 788 646,00

3 Mobilier 39100000-3 1 37 din 29.11.2021 738 465,00

4 Mobilier 39100000-3 1 38 din 29.11.2021 1 091 892,00

5 Mobilier 39100000-3 1 39 din 29.11.2021 340 329,60

6 Mobilier 39100000-3 1 40 din 29.11.2021 762 960,00

7 Mobilier 39100000-3 1 41 din 29.11.2021 837 100,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 15 din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI

Localitate Mun. Chişinău

IDNO 10066010000691

Adresa Str. Asachi 21

Număr de telefon/fax 079414186

E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md

Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea  Ofertelor de Preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri X

Obiectul de achiziție Produse Petroliere
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1612421975008

Data:15.02.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21035866/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total:2
De la operatorii economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt 
stat: -
Pe cale electronică: -

 
 
 
 
 
 

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612421975008
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 18.02.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS LUKOIL-MOLDOVA SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Mun.Chişinău, str. Columna 92,  tel.022-211-225, 
email: dumitru.simonov@lukoil.md;

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Benzină Premium

(carduri valorice)
09100000-0 7000,0

Nr.6 din

24.02.2021
250 000,0

2
Motorină

(carduri valorice)
09100000-0 20 000,0

Nr.6 din

24.02.2021
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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. 18 din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea  Ofertelor de Preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri X

Obiectul de achiziție Produse Alimentare
Anunțul de participare Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1627021308647

Data:23.07.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21042274/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total: 12
De la operatorii economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 5 din 12.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1

Denumire SRL Alim Total
IDNO 1014600000912

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627021308647
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Date de contact 

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

mun.Chişinău, str.Voluntarilor 15,  tel. 069774579, 
email: alim.total@mail.ru;

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      
2

Denumire SRL Costodar Impex
IDNO 1019600024858
Date de contact 

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

mun.Chişinău, or.Codru str.Haiducilor 32 ap.4

tel. 067300457; 022-54-33-11
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      
3

Denumire SRL Villa Prodotti
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun.Chişinău , str.Kiev 16/6, ap.31

Telefon:022-846-333,
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      
4

Denumire SRL SERVIABIL
IDNO 1003600030955
Date de contact 

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

Moldova mun.Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 
12

Telefon:022-85-35-08, 069711007
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      

5
Denumire PRODAGROTRADE SRL
IDNO mun.Chişinău, com.Stăuceni str-la Studenților 3 

ap.35

Telefon: tel. 079578246
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      
6

Denumire SRL CARNEX
IDNO 1003602012005
Date de contact 

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

mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 133A

Telefon:023121546;0231-6-00-61

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți Nu □      
7

Denumire SRL TELEMAR

IDNO 1003600098573

Date de contact 

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

mun.Chişinău, str. Uzinelor 21/1

Telefon:022479098;022477251;022476679
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse alimentare 15800000-6 1 15 din 
17.08.2021 139 535,60

2 Produse alimentare 15800000-6 1 16 din 
17.08.2021 79 552,48

3 Produse alimentare 15800000-6 1 17 din 
17.08.2021 80 287,50
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4 Produse alimentare 15800000-6 1 18 din 
17.08.2021 3 255,00

5 Produse alimentare 15800000-6 1 19 din 
17.08.2021 8946,96

6 Produse alimentare 15800000-6 1 20 din 
17.08.2021 73 433,20

7 Produse alimentare 15800000-6 1 21 din 
17.08.2021 52 822,50

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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. 16 din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea  Ofertelor de Preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri X

Obiectul de achiziție Produse Alimentare
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1612424240288

Data:16.02.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21035869/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total: 9
De la operatorii economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt 
stat: -
Pe cale electronică: -

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612424240288
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 09.03.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1

Denumire SRL Alim Total
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

mun.Chişinău, str.Voluntarilor 15,  tel. 069774579, 
email: alim.total@mail.ru;

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

2

Denumire SRL Costodar Impex
IDNO 1019600024858
Date de contact 

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

mun.Chişinău, or.Codru str.Haiducilor 32 ap.4

tel. 067300457; 022-54-33-11
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

3

Denumire SRL Villa Prodotti
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun.Chişinău , str.Kiev 16/6, ap.31

Telefon:022-846-333,
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

4
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Denumire SRL SERVIABIL
IDNO 1003600030955
Date de contact 

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

Moldova mun.Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 
12

Telefon:022-85-35-08, 069711007
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

5

Denumire SRL VIOCRIS-IMPEX
IDNO 1006600032107
Date de contact 

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

mun.Chişinău, str.Studenților 5/3

Telefon:068430630
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

6

Denumire SRL CARNEX
IDNO 1003602012005
Date de contact 

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

mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 133A

Telefon:023121546;0231-6-00-61

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA
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1 Produse alimentare 15800000-6 1 7 din 
15.03.2021 89 652,9

2 Produse alimentare 15800000-6 1 8 din 
15.03.2021 60 809,37

3 Produse alimentare 15800000-6 1 9 din 
15.03.2021 143 343,0

4 Produse alimentare 15800000-6 1 10 din 
15.03.2021 20 045,0

5 Produse alimentare 15800000-6 1 11 din 
15.03.2021 71817,48

6 Produse alimentare 15800000-6 1 12 din 
15.03.2021 75472,60

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  Dinu OSTAVCIUC      ____________________     L.Ș.

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. 21046657 din  “04”  ianuarie 2022     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria oraşului Rezina 
Localitate oraşului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon/fax 0254 221 41/ 254 228 44
E-mail primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact Valentina Vizitiu
Tipul autorității contractante şi obiectul prin-
cipal de activitate 

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

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □     
Servicii V      
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de curățenie şi igienizare în mediu urban, rural şi servicii 
conexe în primaria oraşului Rezina pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr :  ocds-b3wdp1-MD-1636639801797
Data publicării:  11.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636639801797?tab=contract-notice

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total: au depus ofertele 3 ofertanți:

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 2 
ofertanți
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1 ofertant

Pe cale electronică: 3 ofertanți:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636639801797?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636639801797?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr. 
21046657  din  “23”  decembrie 2021      s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Gonfiteh S.R.L.
IDNO 1006606006780

Date de contact 

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

 MD-5401, str. Voluntarilor, 12, ap.3, or. Rezina, Republica 
Moldova;

 tel: 069388322

e-mail:  gonfiteh@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

I Lot I

Servicii de curăţare a  străzilor, trotuarelor executată manual şi mecanizat cu evacuarea deşeurilor 
(după necesitate de curăţat bordurele de buruian)

1.

Servicii de curăţare a  străzilor, 
trotuarelor executată manual şi 
mecanizat cu evacuarea deşeu-
rilor (după necesitate de curăţat 
bordurele de buruian )

90610000-6 115 
943,00m2

Nr.014 din 04.01.2022

1433055,48

2. Instalarea urnelor pentru de-
şeuri 90610000-6 20,00buc Nr.014 din 04.01.2022 5280,00

3.
Curățirea , desfundarea ma-

nuală a rigolelor, şanțurilor de 
scurgere

90610000-6
145,00m3 Nr.014 din 04.01.2022 69600,00

4. Curățarea terenurilor de joacă 
pentru copii

90610000-6
28,00buc Nr.014 din 04.01.2022 50400,00

5. Reprofilarea  străzilor după 
ploi mecanizat

90610000-6
10 000,00m2 Nr.014 din 04.01.2022 60000,00

Total pe lot I: x x Nr.014 din 04.01.2022 1 618 335,48

II

Lotul II

Servicii de amenajare şi întreținere a spațiilor verzi.  Sădirea copacilor, florilor (flori anuale petunii, hri-
zanteme),   udarea lor. Cosirea ierbii  de pe gazoanele  între străzi şi trotuare. Curațirea: florilor, copaci-
lor, arbuştilor de pe întreaga suprafață publică. Prelurarea solului gazoanelor. Transportarea pămîntului 
pentru gazoane.

mailto:gonfiteh@mail.ru
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1.

Servicii de amenajare şi între-
ținere a spațiilor verzi.  Sădirea 
copacilor, florilor (flori anuale 
petunii, hrizanteme), udarea lor. 
Cosirea ierbii  de pe gazoanele 
între străzi şi trotuare. Curatirea 
florilor, copacilor, arbuştilor  de 
pe întreaga suprafață publică.  
Prelucrarea solului în gazoane. 
Transportarea pămîntului pen-
tru gazoane

77310000-6

14
89

35
,0

0m
2

Nr.014 din 04.01.2022 1965942,00

2.
Evacuarea frunzelor uscate 77310000-6

3000,00m3 Nr.014 din 04.01.2022 140580,00

Tăierea arborilor uscaţi  (cu eva-
cuarea masei lemnoase, trans-
portarea, salubrizarea terenului 
)

77310000-6 160,00buc Nr.014 din 04.01.2022 163200,00

Total lot II: x x Nr.014 din 04.01.2022 2 269 722,00

III
Lotul III

Servicii de întreţinere a străzilor, trotuarelor pe timp de iarnă (curăţirea mecanizată, manuală), impraş-
tierea MAD pe sectoare de străzi cu pericol înnalt.

1.

Servicii de întreţinere a stră-
zilor, trotuarelor pe timp de 
iarnă (curăţirea mecanizată, 
manuală,) impraştierea MAD 
pe sectoare de străzi cu pericol 
înnalt.

90620000-9

20
24

70
,0

0m
2

Nr.014 din 04.01.2022 413038,80

Total lot I1I: x x Nr.014 din 04.01.2022 413 038,80

IV
Lotul IV

 Pregătirea oraşului către sărbători: Creciunul, Sfintele Paşti, Paştele Blajinului, 1 Mai,    Ziua Indepen-
denţei, Ziua Limbii Romăne, Hramul  or. Rezina, satelor: Ciorna, Stohnaia,  Boşerniţa.

1.

Demontarea bradului şi a jucă-
riilor.

Amenajarea bradului cu jucării

90600000-3 24,00m2

Nr.014 din 04.01.2022

57600,00

2. Amenajarea bradului cu pano-
uri 90600000-3 48,00m2 Nr.014 din 04.01.2022 11520,00

3. Întreținerea, amenajarea 
monumentelor 90600000-3 9,00 buc. Nr.014 din 04.01.2022 40500,00

4. Vopsirea scaunelor 90600000-3 180,00m2 Nr.014 din 04.01.2022 15120,00

5. Vopsirea elementelor de metal 
(terenuri sportive) 90600000-3 140,00m2 Nr.014 din 04.01.2022 3360,00

6.

Confecţionarea , montarea, 
demontarea steguleţilor la săr-
bătoarea de 1 Mai,  Ziua Inde-
pendenţei,  la Hramul or. Rezina        
(montarea şi demontarea de 3 
ori )

90600000-3 300,00buc Nr.014 din 04.01.2022 12708,00

7. Vopsirea bordurilor, copacilor, 
gardurilor  cu var 90600000-3 21000,00 m2 Nr.014 din 04.01.2022 151200,00

8.
Reparaţia scaunilor: confecţio-
narea baghetelor, schimbarea 
scaunilor

90600000-3 526,00m2
Nr.014 din 04.01.2022

9468,00
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9. Reparaţia,  instalarea   indica-
toarelor rutiere 90600000-3 20,00buc Nr.014 din 04.01.2022 12000,00

Total lot IV x x Nr.014 din 04.01.2022 313 476,00

V
Lotul V

Servicii de întreţinere a cimitirelor din or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, paza

1.
Servicii de întreţinere a cimiti-
relor din or. Rezina, s. Ciorna, s. 
Stohnaia, paza

98371111-5 366zile Nr.014 din 04.01.2022 256273,20

Total lot V x x Nr.014 din 04.01.2022 256 273,20

TOTAL pe contract Gonfi-
teh S.R.L.: x x Nr.014 din 04.01.2022 4 870 845,48

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

Denumire Advant Energy Group S.R.L.
IDNO 1020606001224

Date de contact 

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

 Moldova, Republic of MD-5401 str. Basarabia 10, ap. 37, or. 
Rezina;

 tel:   068161695; 

e-mail: advant.energy.group@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

I Lotul VII

Servicii de întreținere a iluminatului public în or. Rezina,  satele: Ciorna, Boşernița,  Stohnaia. Reglarea 
regimului de iluminare: servicii de profilaxie. Deplasarea la fața locului în caz de urgență, deservirea.

1. Instalarea iluminăţiilor la 
brad, în oraş la sărbători 50232100-1 450,00m.l. Nr.015 din 04.01.2022 13500,00

2. Reparația rețelilor la necesi-
tate, total: 50232100-1 34 

000,00m.l. Nr.015 din 04.01.2022 424320,00

Combustibil AR 17 50232100-1 2500,00litr Nr.015 din 04.01.2022 54000,00

Deservirea se v-a efectua 
cu materialele prestatoru-
lui de servicii,inclusiv :

50232100-1 Nr.015 din 04.01.2022

Cablu SIP 2 x 25mm 750m 10350,00

Cablu PVS 3 x 1,5mm 55m 990,00

Cablu AVVG 3 x 4mm 35m 336,00

Corp de iluminat LED 23w 10buc 3600,00

Tel:069104672
mailto:advant.energy.group@mail.ru
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Suport pentru felinare 10 buc 1200,00

Clemă de ancoră 30 buc 3240,00

Suport de ancoră 25 buc 1500,00

Cîrlig de susținere 20 buc 720,00

Suport de susținere 20 buc 1440,00

Fîşii şi catarame 180 buc 3240,00

Clemă ramificare 60 buc 2160,00

Bandă de izolat 12 buc 230,40

Lăcat pentru cutii 15 buc 450,00

Releu de timp 12 buc 4320,00

Contactor 3 buc 720,00

Electrozi 5,00kg 240,00

Întrerupător automat 7 buc 420,00

Vopsea emali 5,00kg 240,00

Total pe lot VII: x x x 527 216,40

TOTAL pe contract: x x Nr.015 din 04.01.2022 527 216,40
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire     Î.M. Servicii Comunal Locative Rezina

IDNO 1003606012829

Date de contact 

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

 MD-5401, str. Dacia, 37, or. Rezina, Republica Moldova tel: 
0254 248 11; 0254 221 34

e-mail:  scl.rezina@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu V    

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

VI
Lotul VI

Servicii de întreţinere a gunoiştii din or. Rezina: recepția, compactarea, paza, curățenia terenurilor adia-
cente cu raza de 500m,  aprovizionarea cu apă tehnică.

1.

Servicii de întreţinere a gu-
noiştii din or. Rezina: recepția, 
compactarea, paza, curățenia 
terenurilor adiacente cu raza de 
500m,  aprovizionarea cu apă 
tehnică. 90511000-2 365zile Nr.016 din 04.01.2022

599184,00

Total lot VI: x x Nr.016 din 04.01.2022 599 184,00

mailto:scl.rezina@mail.ru
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VIII
Lotul VIII

Întreținerea câinilor vagabonzi:  prinderea, sterelizarea, vaccinarea şi alte servicii necesare  în or. Rezina, 
satele: Ciorna, Stohnaia,  Boşerniţa
Întreținerea câinilor 
vagabonzi: prinderea, 
terelizarea,vaccinarea şi alte 
servicii  necesare în or. Rezina, 
satele: Ciorna, Stohnaia,  
Boşerniţa

98300000-6
400 câini

Nr.016 din 04.01.2022 547176,00

Nr.016 din 04.01.2022 547 176,00

TOTAL pe contract  

  Î.M. Servicii Comunal Lo-
cative Rezina:

x x Nr.016 din 04.01.2022 1 146 360,00

Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

Da V
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.      din __________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea  Ofertelor de Preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri X

Obiectul de achiziție Tehnică de calcul
Anunțul de participare Nr.   ocds-b3wdp1-MD-1635250689297

Data:26.10.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21045905/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatorii economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt 
stat: -
Pe cale electronică: -

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635250689297
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 12 din 16.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1

Denumire SRL BTS PRO 
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

mun.Chişinău, str. Ion Creangă, 6VTel.: +373 22 870 
140 Fax.: +373 22 595 858, office@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

2
Denumire SRL TRIOMAC 
IDNO 1006606001224
Date de contact 

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

Or.Orhei, Str. Stefan cel Mare 3 of 16

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Tehnica de calcul 30000000-9 1 33 din 
23.11.2021 808 690.80

2 Tehnica de calcul 30000000-9 1 34 din 
23.11.2021 159 600.00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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. 17 din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10066010000691
Adresa Str. Asachi 21
Număr de telefon/fax 079414186
E-mail dumitru.ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Dumitru Ghelan
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea  Ofertelor de Preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri X

Obiectul de achiziție Tehnică de calcul
Anunțul de participare Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1612878792020

Data:22.02.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21036078/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziţii

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatorii economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: - 
De la operatorii economici care sunt dintr-un alt 
stat: -
Pe cale electronică: -

 
 
 
 
 
 

mailto:dumitru.ghelan@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612878792020
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 3 din 19.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1

Denumire SRL BTS PRO 
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

mun.Chişinău, str. Ion Creangă, 6VTel.: +373 22 870 
140 Fax.: +373 22 595 858, office@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       
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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Tehnica de calcul 30000000-9 1 13 din 
27.04.2021 168 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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

Din 04.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Fructe și legume pentru trimestrul I a.2022 (repetat)

Anunțul de participare 03200000-3

Data publicării: 14.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048621/ ocds-
b3wdp1-MD-1639469067177

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 şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048621/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 03.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Lovis Angro SRL
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

tel: 022843370

e-mail: lovisangro@mail.ru  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lovis Angro SRL 03200000-3 Nr._____ din 
04.01.2022

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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:lovisangro@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din____04.01.2022                   
1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Doroțcaia s. Doroțcaia,  raionul Dubăsari, 
1013620000180

Localitate s.Doroțcaia.  raionul Dubăsari
IDNO 1013620000180
Adresa Liceul Teoretic Doroțcaia s. Doroțcaia,  raionul Dubăsari, 
Număr de telefon/fax 248-45-339,  248-45-210
E-mail ltdorotcaia@gmail.com

Adresa de internet ltdorotcaia.net
Persoana de contact Berzan Valentina,069804550
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție publică

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

□ Bunuri Ѵ        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare
Anunțul de participare Nr: 21048112

Data publicării: 06.12.2021
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638775983704

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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

□ Licitație electronică Ѵ 

mailto:ltvladiovita@mail.ru
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Nr. oferte primite Total:  5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 
SRL,, Lovis Angro,,
SC,,VillaProdotti,,
SRL ,, Lapmol,,
SRL,, Baguette,,
FPC,,Tiraston,, S.R.L
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
2 din 23.12.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL,, Lovis An-
gro,,

SC,,Villa Prodo-
tti,, SRL ,, Lapmol,, SRL,, Baguette,, FPC,,Tiraston,, 

S.R.L

IDNO 1007600043788 1016600007719 1002600024308 1014600037741 1003601002443

Date de contact 

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

lovisangro@
mail.ru villaprodotti@

mail.ru
d.cebotari@
lapmol.md

baguette.srl@
mail.ru

tiraston2009@
yandex.ru

Întreprindere mică 
sau mijlocie Da Da Da Da Da

Asociație de opera-
tori economici  

(societate mixtă, 
consorțiu sau altele) 

Nu
Nu Nu Nu Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoa-
rea și procentul din 
contract)

Nu Nu Nu Nu Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Litul  1     Produse agricole şi 

horticole 15800000-6 1 03.01.2022 14936,00

2  Lot 2 Cereale, cartofi, legume şi 
fructe cu coajă 15800000-6 1

03.01.2022 54855,13

3  Lot 3    Produse de origine ani-
mal carne şi produse din carne 15800000-6 2 03.01.2022 64389,00

   4 Lot 4 Peşte preparat şi conserve 
de peşte 15800000-6 5

03.01.2022
24200,00
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5 Lot 5  Fructe ,legume şi produse 
conexe 15800000-6 1

03.01.2022 7028,80

6 Lot 6      Produse lactate 15800000-6 4 03.01.2022 108087,00

7 Lot 7       Produse de morărit, 
amidon şi produse amilacee 15800000-6 1

03.01.2022 6759,20

8 Lot 8 Diverse produse alimen-
tare 15800000-6 1

03.01.2022 15356,60

9

Lot 9   Produse de panificare

15800000-6 3

03.01.2022

17056,00

Total 312667,73
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

□ Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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 în-
cheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract 
de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 02/22 din 04.01.22

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu di-
zabilităţi (adulte), mun. Bălţi 

Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon/fax 079410239, 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială -
Persoana de contact Olga Nicolenco
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate 

(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 ce prestează servicii socio-medicale pentru 
persoane cu dizabilităţi (adulte)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □

Servicii √

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de furnizare a energiei electrice
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638537309873

Data publicării:03.12.21
Link: achizitii.md/ro/public/tender/21048047/   

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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții √

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 2

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638537309873
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046546/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
24/21 din 28.12.21 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA“Furnizarea Energiei Electrice Nord”
IDNO 1015602003305
Date de contact 

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

Mun. Bălți, str. Strii, 17 A

062163420
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 operatorului  
economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 SA“Furnizarea Energiei Electrice 
Nord”

65300000-6 lot Nr. 01/22
din 04.01.22 1451256,00

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

2. Alte informații:

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

Nu √        

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

Nu √        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 04 ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi 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)

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

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 X        
Servicii □       
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1637073827430

Data publicării: conform SIA RSAP
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 -
MD-1637073827430

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 şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mijlocii şi 
mari: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 111 din 21 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1.

Denumire Î.C.S „LUKOIL-Moldova” S.R.L.
IDNO 1002600005897
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2012, str. Columna, 92, mun. Chişinău
Tel.: 022 220 828 
e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md

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

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1

Lot 2 Motorină (Euro 5)

Lot 3 Motorină (Ecto)

Lot 4 Benzină A-95

09100000-0 Litri

1-CA/22 din 

03 ianuarie 2022 10 721 330,32

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   
Da □        

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

Nu □      x  
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md


209

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 1 din 14.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

Localitate Republica Moldova, mun.Chişinău

IDNO 79592

Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1

Număr de telefon 022 822 200

Număr de fax 022 228 697

E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet www.bnm.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vladimir Vornic, 022 822 200, e-mail: vladimir.vornic@bnm.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Obiectul achiziției Servicii de menținere a soluției informatice de raportare către 
Banca Națională a Moldovei (SIRBNM) – componentele Porta-
lul-web şi FAS Regulatory

Cod CPV 72267000-4

Valoarea estimată a achiziției 879 166,67 MDL fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-2020-12-18-000002-1

Link-ul:

https://achizitii.md/ro/public/tender/10061625/

Data publicării anunțului de participare Data transmiterii invitației: 09.12.2020

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

-

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

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

Nu □ +   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.12.2020

mailto:vladimir.vornic@bnm.md
mailto:vladimir.vornic@bnm.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-12-18-000002-1
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Denumirea operatorului economic INVOKE S.A., Franța
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 18/2/2021-NFP

Data: 18.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 41 800,00 EUR

Inclusiv TVA: 50 160, 00 EUR
Termen de valabilitate Până la executarea deplină a tuturor obligațiunilor pre-

văzute în Contract
Termen de execuție 12 luni (01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021)

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare□ 
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea contractului  □
Altele:+

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, 
art.76 alin.(7) pct.4)
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

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

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Forma juridică a prestatorului INVOKE SA se modifică din „SA” (Société Anonyme) în „SAS” (Société par Actions Simpli-
fiée). De asemenea, directorul general „Remi LACOUR” se substituie cu „Raphaël DE TALHOUËT”.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

P Prestatorul INVOKE SAS a informat despre modificarea formei juridice de organizare din „SA” (Société Anonyme) în 
„SAS” (Société par Actions Simplifiée).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 05.01.2022 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractu-
lui nr.18/2/2021-NFP din 18.01.2021 de achiziționare, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare, a serviciilor de suport tehnic anual pentru mentenanța licențelor soluției informatice de rapor-
tare către Banca Națională a Moldovei (SIRBNM) – componentele Portalul-web şi FAS Regulatory, încheiat între Banca 
Națională a Moldovei şi operatorul economic INVOKE SA, Franța.

Denumire 
operator eco-

nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA
INVOKE SAS, 
Franța

1 10.01.2022 (primit de la contraparte 
la data 14.01.2022)

- -

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr 21046965/2  din ”14„  ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria oraşului Rezina 
Localitate oraşului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon 0254 221 41
Număr de fax 0254 228 44
E-mail oficial primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Vizitiu

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitația publică (repetată)  V  

Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile 

preşcolare pe perioada trimestru I  anul 2022.
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției 760 100,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637140032225 /21046965
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046965/

Data publicării anunțului de participare 17.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu au fost 

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □

Alte surse: V  Buget local

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046965/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Data: “14”  decembrie 2021      

Denumirea operatorului economic S.A. FABRICA DE UNT FLOREȘTI, adresa: Republica Mol-
dova, s. Vărvăreuca, r-l Florești; 

telefon:   079941799; 0250 26 254

e-mail: promilk_md@inbox.ru
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 249 din 21 decembrie 2021; 

Data: din 21 decembrie 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 270015,72lei

Inclusiv TVA: 293532,08lei
Termen de valabilitate 31.03.2021
Termen de execuție 01.01.2021-31.03.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 (7), pct. 2), lit. a) 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

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

Nu se aplică  V
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform contractului nr. 249 din 21.12.2021 încheiat cu  Fabrica de unt Floreşti,  în specificația de preț la 
poziția Brînza tare (caşcaval) se măreşte cantitatea bunului cu 50 kg.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform Demers de la grădinița nr. 5, or. Rezina, inițial la necesitățile pentru produse alimentare pentru trimestru 
I anului 2022 nu au fost încluc poziția - Brînza tare (caşcaval). Din aceste considerente este necesar de a modifica 
specificația de prêt şi suma contractului:

- de majorat  cantitatea la poziția Brînza tare (caşcaval) cu 50,00kg. x 108,00lei în suma de 5400,00lei cu TVA

Suma contractului se majorează cu 5 400,00 lei

Tel:069104672
mailto:promilk_md@inbox.ru
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III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică şi specificației de preț 
grupul de lucru a decis:

Se modifică contractul şi specificația de preț,  poziția Brînza tare (caşcaval) cu prețul cu TVA 108,00 lei.,re-
spectiv:
-  de majorat  cantitatea la poziția Brînza tare (caşcaval) cu 50,00kg. x 108,00lei în suma de 5400,00lei cu TVA

Suma contractului se majorează cu 5 400,00 lei

Suma totală a contractului nr. 249 din 21.12. 2021,  după modificări constitue: 298 932,08 lei. 

cu TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.A. FABRICA DE UNT 
FLOREȘTI

249 29.12.2021 4 500,00 5 400,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01-NFP din 03.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Străşeni
Localitate Or. Străşeni
IDNO 1003600158309
Adresa str. T. Ciorbă 11/1
Număr de telefon (0237)-22-448
Număr de fax (0237)-22-448
E-mail oficial srstraseni@ms.md
Adresa de internet -
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255, ap.spitalulstraseni@
gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă PAltele: [Procedura de negociere fără 
publicarea unui anunț de participare]

Obiectul achiziției Achiziționarea: ”Produse de panificație”
Cod CPV 15810000-9
Valoarea estimată a achiziției 91360,87 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 01  
Link: -

Data publicării anunțului de participare 29.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

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

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

Nu P   Da □

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

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

Nr. 01 din 01.07.2021

Denumirea operatorului economic ÎCP PANIFCOOP a URECOOP din Străşeni
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-14-2021

Data: 01.07.2021

http://www.mtender.gov.md


215

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 91360,87
Inclusiv TVA: 100396,80

Termen de valabilitate 01.07-31.12.2021
Termen de execuție 01.07-31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile pu-
blice.

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

[Nu este cazul]

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

[Nu este cazul]

Alte informații relevante [Nu este cazul]
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Denumire operator economic Valoarea modificărilor 
Suma inițială Suma micșorată

Fără 
TVA

Inclusiv 
TVA

Fără 
TVA

Inclusiv TVA

ÎCP PANIFCOOP A URECOOP DIN STRĂŞENI 
Contractul nr. AP-14-2021 din 01.07.2021 cu privire 
la achiziţionarea Produse Alimentare pentru Pacienți 
- Produse de panificație.

91360,87 100396,8 63604,84 69469,72

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  Din cauza micşorării numărului pacienților nu a fost executat integral Contractul nr. AP-14-2021 din 01.07.2021 
cu privire la achiziţionarea Produse Alimentare pentru Pacienți - Produse de panificație. Astfel, în conformitate cu art. 
76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, s-a propus micşorarea contractului de 
achiziție publică.

III. Rezultatele examinării:

  În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 
31.12.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea sumei totale a Contractului nr. AP-14-2021 din 
01.07.2021 cu privire la achiziţionarea Produse Alimentare pentru Pacienți - Produse de panificație.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
ÎCP PANIFCOOP a 
URECOOP din Străşeni

Nr. 01/AP-14/2021 din 
31.12.2021

63604,84 69469,72

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 _30.12.2021_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2028,Republica Moldova, mun. Chişinău                
IDNO 1016601000212
Adresa mun. Chişinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon 0 22 222 364
Număr de fax 0 22 222 364
E-mail oficial office@capcs.md
Adresa de internet http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) 0 22 222 445

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziţionarea- implanturi traumatologico - ortopedice 

conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Trautomato-
logie şi Ortopedie pentru anul 2021

Cod CPV  33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției 1 278 995,50 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21039381
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1620308448517?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare  
 

7 mai 2021, 8:18
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □   Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

30.12.2021

Denumirea operatorului economic Sogno SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21039381/05

Data: 13.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:248 404, 00 lei MD

Inclusiv TVA: 273 914, 60 lei MD;
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contrac-
tului  □

Altele:  □
Temeiul juridic pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 
21.01.2021.  HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Cen-
trul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

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

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

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

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Prin prezentul acord, se prelungeşte termenul de valabilitate contractul  nr. 21039381/05 din 13.08.2021 încheiat între 
IMSP Spitalul Clinic de traumatologie şi Ortopedie şi Operatorul economic  SOGNO  SRL., până la data de 31.01.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prin prezentul acord, se prelungeşte termenul de valabilitate contractul  nr. 21039381/05 din 13.08.2021 încheiat între 
IMSP Spitalul Clinic de traumatologie şi Ortopedie şi Operatorul economic  SOGNO  SRL., până la data de 31.01.2022.
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Rezultatele examinării:

Până la modificare (contract)
Denumire 
operator 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

S O G N O  
SRL

Implanturi trau-
matologico-orto-
pedice

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 29.12.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate pînă la data de 31.01.2022.

 (Acord Adițional) prelungire
Denumire 
operator 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(fără TVA

Suma fără 
TVA

Suma fără 
TVA

S O G N O  
SRL

Implanturi trau-
matologico-orto-
pedice

După modificare (contract)
Denumi-
re opera-
tor eco-
nomic

bunuri U n i t a -
tea de 
măsura

cantita-
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

S O G N O  
SRL

Implanturi trau-
matologico-orto-
pedice

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, şos. 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. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; 
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 1  din 31.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE

Localitate MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, or. Chişi-
nău, bd.Grigore Vieru 22/2

IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, or. Chişi-

nău,  bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon + 373 022 222 490
Număr de fax + 373 022 222 490
E-mail oficial medicamente@capcs.md
Adresa de internet www.capcs.md
Persoana de contact Ghennadii Dațco

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea medicamentului Tocilizumab necesar 

pentru prevenirea şi controlul infecției COVID-19 con-
form necesităților instituțiilor medico-sanitare publice 
(IMSP) pentru anul 2021

Cod CPV 33600000-6
Valoarea estimată a achiziției 6 894 240,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627981005048
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21042662/

Data publicării anunțului de participare 03.08.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv 

ENOTICES-ECAS_N005T52o/2021-105772

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 13.09.2021

Denumirea operatorului economic Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 8979 PN 21/0905048

Data:14.09.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 6 855 919,4

Inclusiv TVA: 7 404 392,96
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Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.01.2022

 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate 
Temeiul juridic pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 

privind achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Re-
gulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru 
pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021.  HOTĂRÎRE Nr. 1128 
din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice 
centralizate în sănătate.

Creșterea prețului în urma modificării -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice (după caz)

-

Alte informații relevante -
 
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Termenul de valabilitate al contractului nr. 8979 PN 21/0905048 din 14.09.2021 încheiat cu operatorul economic Dita 
EstFarm SRL (Beneficiar IMSP Institutul de Medicină Urgentă) este valabil până la data de 31.12.2021. După modifica-
re termenul de valabilitate al contractului nr. 8979 PN 21/0905048 din 14.09.2021 o să fie pînă la data de 15.02.2022 
(inclusiv).

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea de clarificare nr. 358 din 09.09.2021 operatorul economic Dita EstFarm SRL a comunicat că pentru lotul 
nr. 2 Tocilizumabum 20 mg/ml 4ml termenul de livrare este 31.12.2021-31.01.2022. 

La etapa de încheiere a contractului nr. 8979 PN 21/0905048 din 14.09.2021 cu operatorul economic Dita EstFarm 
SRL, s-a comis eroare în pct.11.6 a Contractului, şi anume a fost indicat eronat termenul de valabilitate a contractului- 
Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și întră în vigoare la data înregistrării acestuia de către Centru, 
fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

Luînd în considerare că livrarea medicamentului Tocilizumabum 20 mg/ml 4ml  urmează a fi efectuată în luna ianu-
arie 2022, inclusiv faptul că achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua de către CAPCS în termen de 30 
zile după livrarea bunurilor şi receptionarea facturilor fiscale, s-a propus încheierea Acordului Adițional de prelungire 
a termenului de valabilitate a contractului nr. 8979 PN 21/0905048 din 14.09.2021 pînă pe data de 15.02.2022, de 
comun acord a părților contractuale.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr.8979 PN 21/0905048 din 14.09.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 15.02.2022.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, şos. 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. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



221

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 521 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 12.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
Localitate Mun.Chişinău or.Sîngera 
IDNO 1007601010596
Adresa Or.Sîngera str.31 August nr.22
Număr de telefon 022 41-30-41
Număr de fax 022 41 -30-69
E-mail oficial contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rusu Cristina, 067431310

Date cu privire la procedura de achiziție:

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

Obiectul achiziției „Planul de Amenajare a Teritoriului administrativ cumulat cu Planul Ur-
banistic General pentru or.Sîngera inclusiv satele Revaca şi Dobrogea”

Cod CPV 71400000-2

Valoarea estimată a achiziției 708333,33

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamen-
tal www.mtender.gov.md)  

Nr: 21037146

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1615547514417

Data publicării anunțului de participare 12.03.2021

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

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

19.04.2021

Denumirea operatorului economic IMP Chisinauproiect

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615547514417
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:53/21
Data:28.04.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:707941,00
Inclusiv TVA: 849530,00

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Pct.35 HG nr.667 din 27.06.2020

Legea 131 din 07.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea contractului nu se modifică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Modificări anterioare nu au fost

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
În legătură cu situația pandemică în țară nu a fost posibil de finisat serviciul privind „Planul de Amenajare a Teritori-
ului administrativ cumulat cu Planul Urbanistic General pentru or.Sîngera inclusiv satele Revaca şi Dobrogea” pînă 
la finele anului 2021, din motivul imposibilității acumulării datelor inițiale în termnul stabilit. Prin urmare pentru a 
finisa lucrările deja începute este nevoie de a prelungi termenul de execuție şi prelungirea termenului de valabilitate 
a contractului pînă la 31.12.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu situația pandemică în țară nu a fost posibil de finisat serviciul privind „Planul de Amenajare a Teritori-
ului administrativ cumulat cu Planul Urbanistic General pentru or.Sîngera inclusiv satele Revaca şi Dobrogea” pînă 
la finele anului 2021, din motivul imposibilității acumulării datelor inițiale în termnul stabilit. Prin urmare pentru a 
finisa lucrările deja începute este nevoie de a prelungi termenul de execuție şi prelungirea termenului de valabilitate 
a contractului pînă la 31.12.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 12.01.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului pentru „Planul de Ame-
najare a Teritoriului administrativ cumulat cu Planul Urbanistic General pentru or.Sîngera inclusiv satele 
Revaca şi Dobrogea”.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IMP Chisinau-
proiect

14/22 12.01.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, şos. 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. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://achizitii.md/ro/public/tender/21042451/lot/11520296/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042451/lot/11520296/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042451/lot/11520296/
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 54/22 din 14 ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110
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)

Denis Gudumac, 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 servicii de supraveghere tehnică pentru Extinderea 

complexului de studii al Universității de Stat Alecu 
Russo din Bălți, tranşa III, pentru necesitățile Centrului 
de Inovare şi Transfer Tehnologic din str. Alexandr Puş-
kin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 şi nr. 5 (etapa finan-
țată din FNDR) lotul 2 şi 2A în cadrul proiectului Crearea 
în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer teh-
nologic din regiunea de dezvoltare Nord

Cod CPV 71521000-6
Valoarea estimată a achiziției 187 760,05 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1595343902756
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1595343902756?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 21 iulie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

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 și/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. 118/20 din 25 august 2020

Denumirea operatorului economic Marisan Procon SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 155

Data: 11 septembrie 2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 116244,80 MDL

(0,619% din valoarea estimată a lucrărilor)
Inclusiv TVA: 139493,76 MDL 

(0,619% din valoarea estimată a lucrărilor)
Termen de valabilitate Până la finalizarea decontărilor reciproce şi recepția fi-

nală a lucrărilor: 31 decembrie 2026
Termen de execuție Durata de execuție a serviciilor contractate este stabili-

tă perioada de executare a lucrărilor.

lucrările au fost executate în termenii următori:

– 11 (unsprezece) luni calendaristice de către SRL Ve-
rilarproiect în baza contractului nr. 163 din 2 octom-
brie 2020 (valoarea finală a lucrărilor efectiv executate 
14 744 397,30 lei cu TVA)

IV. 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  □
Rezilierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului 
de achiziții 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 și după modificare:

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

Înainte de modificare:

În cadrul COP ocds-b3wdp1-MD-1595343902756 servicii de supraveghere tehnică pentru Extinderea complexului de studii 
al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din 
str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) lotul 2 și 2A în cadrul proiectului 
Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord din 5 august 2020 
15:00 (data licitației electronice) s-a încheiat contractul nr. 155 din 11 septembrie 2020 în valoare de 139493,76 lei cu TVA, 
ceea ce reprezintă 0,619% din valoarea estimată a lucrărilor de Extindere a complexului de studii al Universității de Stat 
Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer

Tehnologic din str. Aleksandr Puşkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 şi nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) lotul 2 şi 2A în 
cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare 
Nord. Lucrările estimativ valorează 22531206,56 lei cu TVA (18776005,47 lei fără TVA).

După modificare:

Valoarea finală a lucrărilor care s-au executat la „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo 
din Bălți, tranşa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Puşkin nr. 36-40, 
mun. Bălți, blocul nr. 4 şi nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 şi 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a 
Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare reprezintă un contract de antrepriză în valoare 
totală de 14 996 263,43 lei cu TVA (contractul nr. 163 din 2 octombrie 2020 cu toate acordurile adiționale în vigoare, 
în cadrul acestui contract va fi încheiat încă un acord adițional de micşorare pentru excluderea unor lucrări). Totodată 
responsabilului tehnic Marisan Procon SRL a prestat serviciul de supraveghere tehnică care reprezintă 0,619% din 
valoarea lucrărilor efectiv executate: 14 744 397,30 lei cu TVA, ceea ce reprezintă un serviciu de 91 267,84 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Fiindcă contractul de supraveghere tehnică a fost încheiat la momentul când nu era încheiat şi contractul de an-
trepriză, iar valoarea lucrărilor utilizată pentru evaluarea ofertelor a fost cea estimativă de 22531206,56 lei cu TVA 
(18776005,47 lei fără TVA), însă valoarea lucrărilor efectiv efectuate fiind de 14 744 397,30 lei cu TVA a apărut necesi-
tatea de a micşora contractul cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru (nr. 180/22 din 5 ianuarie 2022) de modificare a contractului de achiziție nr. 155 
din 11 septembrie 2020 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micşorează cu 48225,92 (patruzeci şi opt mii, două sute douăzeci şi cincilei, nouăzeci şi doi bani) lei cu TVA 
suma Contractului şi se aplică modificări în punctul 3.2. al acestuia care va avea următorul  conținut – Punctul  3.2 
Suma  totală  a  prezentului  Contract,  se stabileşte în  lei moldoveneşti şi constituie 91267,84 lei (nouăzeci şi una 
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mii, două sute şaizeci şi şapte lei, optzeci şi patru bani) cu TVA, după cum urmează:

0,619% din valoarea lucrărilor de Extindere a complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, 
tranşa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Puşkin nr. 36-40, mun. 
Bălți, blocul nr. 4 şi nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) lotul 2 şi 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a 
Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord. 

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

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Marisan 
Procon”

Nr. 1 14 ianuarie 
2022

(data ulti-
mei semnă-

turi elec-
tronice)

Minus 

40 188,27 MDL

Valoarea con-
tractului se 

diminuează de la

116 244,80 MDL

până la

76 056,53 MDL

Minus 

48 225,92 MDL

Valoarea contractului se 
diminuează de la

139 493,76 MDL

până la

91 267,84 MDL

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. 53/22 din 14 ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110
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)

Denis Gudumac, 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 servicii de supraveghere tehnică pentru Extinderea 

complexului de studii al Universității de Stat Alecu 
Russo din Bălți, tranşa III, pentru necesitățile Centrului 
de Inovare şi Transfer Tehnologic din str. Alexandr Puş-
kin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 şi nr. 5 (etapa finan-
țată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în munici-
piul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic 
din regiunea de dezvoltare Nord

Cod CPV 71521000-6
Valoarea estimată a achiziției 102 066,20 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1580802437742
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1580802437742?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 4 februarie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

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 și/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. 103/20 din 2 iulie 2020

Denumirea operatorului economic Marisan Procon SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 154

Data: 17 iulie 2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 71 000 MDL

(0,695% din valoarea estimată a lucrărilor)
Inclusiv TVA: 85 200 MDL 

(0,695% din valoarea estimată a lucrărilor)
Termen de valabilitate Până la finalizarea decontărilor reciproce şi recepția fi-

nală a lucrărilor: 31 decembrie 2026
Termen de execuție Durata de execuție a serviciilor contractate este stabili-

tă perioada de executare a lucrărilor.

lucrările au fost executate în termenii următori:

– 12 (douăsprezece) luni calendaristice de către SA 
Constructorul în baza contractului nr. 153 din 16 iu-
lie 2020 (valoarea finală a lucrărilor efectiv executate 
10 051 445,28 lei cu TVA)

IV. 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  □

Rezilierea contractului  □

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

LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

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

Nu este cazul
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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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte de modificare:

În cadrul COP ocds-b3wdp1-MD-1580802437742 servicii de supraveghere tehnică pentru Extinderea complexului de 
studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic 
din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea 
în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord din 19 februarie 2020 
14:00 (data licitației electronice) s-a încheiat contractul nr. 154 din 17 iulie 2020 în valoare de 85 200,00 lei cu TVA, ceea 
ce reprezintă 0,695% din valoarea estimată a lucrărilor de Extindere a complexului de studii al Universității de Stat Alecu 
Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, 
mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5. Lucrările estimativ valorează 12247944,00 lei cu TVA (10206620,00 lei fără TVA).

După modificare:

Valoarea finală a lucrărilor care s-au executat la Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo 
din Bălți, tranşa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic din str. Alexandr Puşkin nr. 36-40, 
mun. Bălți, blocul nr. 4 şi nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului 
de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord reprezintă un contract de antrepriză în valoare 
totală de 10 663 697,74 lei cu TVA (contractul nr. 153 din 16 iulie 2020 cu toate acordurile adiționale în vigoare, în 
cadrul acestui contract va fi încheiat încă un acord adițional de micşorare pentru excluderea unor lucrări). Totodată 
responsabilului tehnic Marisan Procon SRL a prestat serviciul de supraveghere tehnică care reprezintă 0,695% din 
valoarea lucrărilor efectiv executate: 10 051 445,28 lei cu TVA, ceea ce reprezintă un serviciu de 69 857,54 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Fiindcă contractul de supraveghere tehnică a fost încheiat la momentul când nu era încheiat şi contractul de an-
trepriză, iar valoarea lucrărilor utilizată pentru evaluarea ofertelor a fost cea estimativă de 12247944,00 lei cu TVA 
(10206620,00 lei fără TVA), însă valoarea lucrărilor efectiv efectuate fiind de 10 051 445,28 lei cu TVA a apărut necesi-
tatea de a micşora contractul cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru (nr. 179/22 din 5 ianuarie 2022) de modificare a contractului de achiziție nr. 154 din 
17 iulie 2020 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
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Se micşorează cu 15342,46 (cincisprezece mii, trei sute patruzeci şi doi lei, patruzeci şi şase bani) lei cu TVA suma 
Contractului şi se  aplică modificări în punctul 3.2. al acestuia care  va avea următorul  conținut – Punctul  3.2 Suma  
totală  a  prezentului  Contract,  se stabileşte în  lei moldoveneşti şi constituie 69857,54 lei (şaizeci şi nouă mii, opt sute 
cincizeci şi şapte lei, cincizeci şi patru bani) cu TVA, după cum urmează: 

0,695% din valoarea lucrărilor de Extindere a complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranşa 
III, pentru necesitățile Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic din str. Alexandr Puşkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul 
nr. 4 şi nr. 5. 

Prezentul  acord  se  consideră  încheiat  la  data  semnării  lui şi  intră  în  vigoare  după  publicarea anunțului de mo-
dificare de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Marisan 
Procon”

Nr. 1 14 ianuarie 
2022

(data ulti-
mei semnă-

turi elec-
tronice)

Minus 12 785,38 
MDL

Valoarea con-
tractului se di-
minuează de la

71 000,00 MDL

până la

58 214,62 MDL

Minus 15 342,46 MDL

Valoarea contractului se 
diminuează de la

85 200,00 MDL

până la

69 857,54 MDL

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 13 din 18.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire vor 
fi ataşate pe platforma împreună cu anunțul de par-
ticipare)

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor 
/ serviciilor / lucrăril-

or

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă,

lei fără TVA

1 45453000-7 
76100000-4

Reconstrucția SP Ce-
adîr-Lunga 1 buc

Servicii profesionale privind indu-
stria gazului. 

Lucrări de reparaţii generale şi de 
renovare spațiilor şi echipamentu-

lui

24 417 000,00

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată 
/ Experiența operatorului economic în 
domeniul îndeplinirii contractelor simi-
lare lucrări de reparații şi de renovare în 
industria gazului / Termeni de finalizare / 
Capacități tehnice şi profesionale.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contrac-
tului şi în măsura în care este posibil, data începerii li-
vrării

Termenul de finalizare - Trim. IV 
Contract întra în vigoare din momentul 
semnării şi este valabil pină la executarea inte-
grală a obligațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candi-
daturilor sau a ofertelor rom/rus

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anun-
țului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție

Trim. I - II

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Produse petroliere 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poşta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.
gov.md; 

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale Ѵ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

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

ciilor/lucrărilor solicitate
Unitate de 

măsură Cantitate Specificarea tehnică

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

09
00

00
00

-3

Lotul 1 Ceadâr-Lunga Litru 5200 Conform anexei nr. 1 95.833,33

Motorină Litru 2300 Conform anexei nr. 1 40.250,00

Benzină Litru 2900 Conform anexei nr. 1 55.583,33

Lotul 2 Edineț Litru 5650 Conform anexei nr. 1 99.291,67

Motorină Litru 5400 Conform anexei nr. 1 94.500,00

Benzină Litru 250 Conform anexei nr. 1 4.791,67

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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Lotul 3 Ocnița Litru 10200 Conform anexei nr. 1 181.333,33

Motorină Litru 8500 Conform anexei nr. 1 148.750,00

Benzină Litru 1700 Conform anexei nr. 1 32.583,33

Lotul 4 Rezina Litru 12900 Conform anexei nr. 1 239.083,33

Motorină Litru 4900 Conform anexei nr. 1 85.750,00

Benzină Litru 8000 Conform anexei nr. 1 153.333,33

Lotul 5 Hâncești Litru 11000 Conform anexei nr. 1 192.500,00

Motorină Litru 11000 Conform anexei nr. 1 192.500,00

Lotul 6 Briceni Litru 5900 Conform anexei nr. 1 103.250,00

Motorină Litru 5900 Conform anexei nr. 1 103.250,00

Lotul 7 Călărași Litru 8300 Conform anexei nr. 1 154.583,33

Motorină Litru 2700 Conform anexei nr. 1 47.250,00

Benzină Litru 5600 Conform anexei nr. 1 107.333,33

Lotul 8 Cimișlia Litru 6200 Conform anexei nr. 1 108.500,00

Motorină Litru 6200 Conform anexei nr. 1 108.500,00

Lotul 9 Râșcani Litru 9200 Conform anexei nr. 1 168.000,00

Motorină Litru 5000 Conform anexei nr. 1 87.500,00

Benzină Litru 4200 Conform anexei nr. 1 80.500,00

Lotul 10 Cahul Litru 11900 Conform anexei nr. 1 218.250,00

Motorină Litru 5900 Conform anexei nr. 1 103.250,00

Benzină Litru 6000 Conform anexei nr. 1 115.000,00

Lotul 11 Drochia Litru 6100 Conform anexei nr. 1 109.750,00

Motorină Litru 4300 Conform anexei nr. 1 75.250,00

Benzină Litru 1800 Conform anexei nr. 1 34.500,00

Lotul 12 Căușeni Litru 8300 Conform anexei nr. 1 149.250,00

Motorină Litru 5900 Conform anexei nr. 1 103.250,00

Benzină Litru 2400 Conform anexei nr. 1 46.000,00

Lotul 13 Chișinău 1 Litru 85400 Conform anexei nr. 1 1.518.666,67

Motorină Litru 70900 Conform anexei nr. 1 1.240.750,00

Benzină Litru 14500 Conform anexei nr. 1 277.916,67
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Lotul 14 Chișinău 2 Litru 73700 Conform anexei nr. 1 1.289.750,00

Motorină Litru 73700 Conform anexei nr. 1 1.289.750,00

Lotul 15 Comrat Litru 5950 Conform anexei nr. 1 105.041,67

Motorină Litru 5400 Conform anexei nr. 1 94.500,00

Benzină Litru 550 Conform anexei nr. 1 10.541,67

Lotul 16 Sângerei Litru 19600 Conform anexei nr. 1 365.166,67

Motorină Litru 6300 Conform anexei nr. 1 110.250,00

Benzină Litru 13300 Conform anexei nr. 1 254.916,67

Lotul 17 Cantemir Litru 8600 Conform anexei nr. 1 159.000,00

Motorină Litru 3500 Conform anexei nr. 1 61.250,00

Benzină Litru 5100 Conform anexei nr. 1 97.750,00

Lotul 18 Nisporeni Litru 6900 Conform anexei nr. 1 128.416,67

Motorină Litru 2300 Conform anexei nr. 1 40.250,00

Benzină Litru 4600 Conform anexei nr. 1 88.166,67

Lotul 19 Leova Litru 4900 Conform anexei nr. 1 89.583,33

Motorină Litru 2600 Conform anexei nr. 1 45.500,00

Benzină Litru 2300 Conform anexei nr. 1 44.083,33

Lotul 20 Taraclia Litru 5600 Conform anexei nr. 1 98.000,00

Motorină Litru 5600 Conform anexei nr. 1 98.000,00

Lotul 21 Soroca Litru 7200 Conform anexei nr. 1 126.000,00

Motorină Litru 7200 Conform anexei nr. 1 126.000,00

Lotul 22 Orhei Litru 11000 Conform anexei nr. 1 192.500,00

Motorină Litru 11000 Conform anexei nr. 1 192.500,00

Lotul 23 Ungheni Litru 12900 Conform anexei nr. 1 239.583,33

Motorină Litru 4600 Conform anexei nr. 1 80.500,00

Benzină Litru 8300 Conform anexei nr. 1 159.083,33

Lotul 24 Bălți Litru 41800 Conform anexei nr. 1 768.666,67

Motorină Litru 19500 Conform anexei nr. 1 341.250,00

Benzină Litru 22300 Conform anexei nr. 1 427.416,67
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Lotul 25 Ștefan Vodă Litru 5900 Conform anexei nr. 1 105.750,00

Motorină Litru 4400 Conform anexei nr. 1 77.000,00

Benzină Litru 1500 Conform anexei nr. 1 28.750,00

Lotul 26 Florești Litru 5700 Conform anexei nr. 1 104.250,00

Motorină Litru 3000 Conform anexei nr. 1 52.500,00

Benzină Litru 2700 Conform anexei nr. 1 51.750,00

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 7.110.000,00

 
 
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 aceluiaşi ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2022, la stațiile 
Peco de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în baza cardurilor valorice.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 
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14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriu-

lui/cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Oferta
original - formularului ofertei Anexa nr.2 la prezentul 
anunț, completat integral, confirmat prin semnătura elec-
tronică de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația tehnică
completat integral conform Anexei nr. 22 conf.  ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică 
de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația de preț
completat integral conform Anexei nr. 23 conf. MF nr. 115 
din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică de 
către ofertant.

Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei juridice, 
în conformitate cu prevederile legale

extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – confir-
mate prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată 
prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind procentul de reduce-
re suplimentară.

original - confirmată prin semnătura electronică de către 
ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA copie - confirmat prin semnătura electronică de către 
ofertant. După caz

Declarația privind neîncadrarea în si-
tuațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) 
din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea 
municipală.

Original - confirmată prin semnătura electronică de către 
ofertant. Obligatoriu

Licența de activitate copie - confirmat prin semnătura electronică de către 
ofertant. Obligatoriu

Lista stațiilor PECO
Lista stațiilor PECO şi adresa acestora pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, confirmată prin semnătura electronică de 
către ofertant.

Obligatoriu

Certificat de conformitate copie - confirmat prin semnătura electronică de către 
ofertant. Obligatoriu

Condiții de achitare
În termen de 15 zile bancare după prezentarea 
documentelor de plată şi de determinare a 
consumului pentru luna precedentă.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. 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.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

- Număr de stații de alimentare la Lotul 13 (Chișinău 1) - minim 7 în raza orașului.

- Număr stații de alimentare la Lotul 14 (Chișinău 2 ) - minim 1 în raza orașului.

- Număr de stații de alimentare la Lotul 24 (Bălți) – minim 3 în raza orașului. 

- Număr de stații de alimentare pentru restul Loturilor - minim 1 în raza orașului.
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17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț (cea mai mare 
reducere, discount % din prețul maxim de referință stabilit de ANRE).

19.1.  Pentru Lotul 14 (Chișinău 2) în cazul deținerii de către ofertant mai puțin de 7 stații de alimenta-
re, va fi aplicată formula de calcul reieșind din reducere și distanța de la garajul beneficiarului până 
la cea mai apropiată stație de alimentare cu combustibil a ofertantului.

Exemplu formula de calcul: 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: 
cel mai mare procent de reducere, acordat suplimentar la cel indicat în ofertă (Declarație scrisă în 
formă liberă).

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- 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 zile.

Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 

25. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind 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 
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anunț: 31.12.2021.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ________________________

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 da

sistemul de comenzi electronice nu

facturarea electronică da

plățile electronice da
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD 1

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Violeta COJOCARU __________________________            L.Ş.

Conducătorul Î.S. “Poşta Moldovei” Roman COJUHARI _______________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Plicuri 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poşta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.md; 

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale Ѵ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitate de 

măsură Cantitate Specificarea tehnică
Valoarea estimată 

(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1. 30199230-
1 Plicuri Bucată 3 023 

500 Conform anexei nr.1 1.041.666,67

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 1.041.666,67
 
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): nu este cazul

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 aceluiaşi ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
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10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitarea autorității contractan-
te, la depozit - adresa mun. Chișinău, str. Aeroportului 78, în decursul a 30 (treizeci) zile lucrătoare, 
din data semnării comenzilor. 

• Cheltuielile de transport vor fi suportate de ofertant.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/

cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Oferta
original - formularul ofertei (Anexa nr.2 la pre-
zentul anunț), completat integral, confirmat prin 
semnătura electronică de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația tehnică
completat integral conform Anexei nr.22 la  ord. 
MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin sem-
nătura electronică de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația de preț
completat integral conform Anexei nr.23 la ord. 
MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin sem-
nătura electronică de către ofertant.

Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei juri-
dice, în conformitate cu prevederile 
legale

extras din Registrul de stat al persoanelor juridice 
– confirmat prin semnătura electronică de către 
ofertant.

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului ban-
car

copie – eliberat de banca deținătoare de cont, 
confirmat prin semnătura electronică de către 
ofertant.

Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA copie - confirmat prin semnătura electronică de 
către ofertant. După caz

Declarație privind termenul de livrare 
a bunurilor

original - confirmată prin semnătura electronică 
de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind termenul de plată original - confirmată prin semnătura electronică 
de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind valabilitatea ofer-
tei

completat integral conform Anexei nr.8 la ord. 
MF nr. 115 din 15.09.2021 confirmată prin sem-
nătura electronică de către ofertant.

Obligatoriu

Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) 
lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire 
la întreprinderea de stat şi întreprin-
derea municipală.

Original - confirmată prin semnătura electronică 
de către ofertant, (formularul se anexează la pre-
zentul Anunț).

Obligatoriu
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Garanția pentru ofertă: cuantum 1%.

a). Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofer-
tă (emisă de o bancă comercială) conform anexei 
nr.9 conf.  ord. MF nr. 115 din 15.09.2021.

b). Garanția pentru ofertă prin transfer la contul 
autorității contractante conform următoarelor 
date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ştefan cel Mare.

Obligatoriu

Notă Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile 
din data recepționării bunurilor. -

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 run-
de, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă, conform 
mențiunilor în SIA RSAP. Pas minim 10416,67 lei fără TVA.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________
________________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mare termen de plată propus.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor: nu se aplică. 

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- 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 zile. 

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
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Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română 
sau engleză.

25. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu.        (se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind 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. 

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 31.12.2021.

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”/ Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. 

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 da
sistemul de comenzi electronice da
facturarea electronică da
plățile electronice da

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului, dar anunțul este transmis spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(se specifică da sau nu)

32. 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):  MD115

33. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a locomotivelor (Clasa 4 de asigurări gener-
ale: asigurările de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale ferată 
care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane)

(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 și serviciilor poștale”

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail şi 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 şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
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 Denumirea bunurilor/servi-
ciilor/lucrărilor solicitate

Unita-tea de 
măsu-

ră
Canti-tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, stan-

darde de referință

Valoarea estimată
fără TVA,

valuta MDL

1.
Servicii de 
asigurare

 (66510000-8)

Servicii de asigurare fa-
cultativă a 12 locomotive 
de tip TE33AC, va acoperi 
următoarele riscuri: acci-
dente feroviare, răsturnări, 
deraieri, ciocniri, coliziuni 
cu alte vehicule; incendiu 
sau explozia vehiculului 
asigurat; fenomene natu-
rale; prăbuşiri al obiectelor 
de zbor pilotate şi a părților 
acestora şi/sau prăbuşirii 
sau căderii altor obiecte, 
construcții, poduri, inclu-
siv fragmentele acestora; 
furtul vehiculului, acțiuni 
ilicite ale terțelor persoane, 
vandalism, etc.

Conform Anexei 2 200 000,00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: prestarea serviciilor se efectuează pen-
tru 12 luni (365 de zile), pe parcursul anilor 2022–2023

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an (365 de zile) din data semnării

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 şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței

Nivelul 
minim/

Obligati-
vitatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătură şi ştampilă umedă Obligato-
riu

2. Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juri-
dice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juri-
dice

Obligato-
riu

3. Prezentarea Licenței de activitate ce conține Clasa 4 – asigu-
rările de vehicule de cale ferată

Copia cu aplicarea ştampilei umede a operatorului Obligato-
riu

4. Certificatul privind existența sau lipsa datoriilor față de 
bugetul public național (eliberat de Inspectoratul Fiscal)

Prezentarea certificatului privind existența sau lipsa dato-
riilor față de bugetul public național în original

Obligato-
riu

5. Moneda şi termenul de plată MDL. Prima de asigurare se va achita trimestrial Obligato-
riu

6. Contract Prezentarea proiectului contractului cu anexarea condiții-
lor de asigurare de vehicule de cale ferată

Obligato-
riu

7. Franşiza La asigurarea facultativă a locomotivelor nu se va aplica 
franşiza, va fi 0 (zero)

Obligato-
riu

8. Reasigurare* Reasigurarea este obligatoriu să fie făcută cu societăţi de 
reasigurare cu rating minim A– (A minus) conform datelor 
companiilor de rating la nivel internațional: Fitch Ratings, 
Standard&Poor’s, Moody’s

Obligato-
riu**

9. Ofertantul nu este supus în prezent sau în ultimele 24 luni 
unor proceduri de supraveghere specială din partea CNPF 
ce prezintă risc sporit de neonorare a obligațiunilor con-
tractuale: redresări financiare, remedieri sau administrare 
specială

Act-dovadă eliberat de Autoritatea de Supraveghere Obligato-
riu

10. Ofertantul nu deţine obligaţiuni scadente şi neonorate 

integral faţă de autoritatea contractantă şi nu are litigii 

cu autoritatea contractantă.

Prezentarea declarației pe proprie răspundere prin care se 
confirmă ca nu există obligaţiuni scadente şi neonorate 
sau litigii cu autoritatea contractantă

Obligato-
riu
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii negocia-
te), după caz: expirarea termenului contractului existent

17. Tehnici şi 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):

*18.1. În calitate de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței „Reasigurare”, ofertantul prezentă Asigura-
tului scrisoarea de la Reasigurător sau Broker privind angajamentul acestuia privind plasarea riscului asigu-
rat pe piaţa internaţională de reasigurări.

**18.2. Scrisoarea Reasigurătorului sau Brokerului poate fi prezentată sub formă de copie, în condi-
ţia prezentării originalului înainte de semnarea contractului. Scrisoarea trebuie să fie redactată pe o 
hârtie cu antetul Reasigurătorului sau Brokerului şi să conţină în mod obligatoriu:

– angajamentul de a informa autoritatea contractantă cu anticipaţie de nu mai puţin de 14 zile, în 
cazul rezilierii sau nulităţii contractului de reasigurare cu Asigurătorul;

– persoana şi rechizitele de contact ale Reasigurătorului sau a reprezentantului legal al acestuia 
pentru eventuale precizări sau clarificări din partea autorităţii contractante.

– companiile care vor subscrie riscul pe piaţa internaţională şi procentul riscului prescris pentru fie-
care în parte.

18.3. Nu se admite de a nu recunoaşte drept cazuri asigurate evenimentele survenite în urma defecţiunii 
mecanice sau electrice;

18.4. În cadrul evaluării ofertelor, Grupul de lucru al CFM îşi rezervă dreptul de a respinge ofertele asigurăto-
rilor care au înregistrat indicatori financiari negativi (pierderi pe ultimul an financiar) sau dau dovadă de risc 
sporit de neonorare a obligațiunilor contractuale.

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 şi ponderile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de 
evaluare

Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

  Depunerea ofertelor pe:  [data] _______________ până la: [ora exactă] ______________

  Deschiderea ofertelor pe:  [data] _______________ până la: [ora exactă] ______________

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vla-
icu Pîrcălab, 48, bir.97. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA 
RSAP – nu este cazul, nu se aplică
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23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

25.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin 
SIA “RSAP”.

26. Limba Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română sau rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pen-
tru 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

29. Data (datele) şi 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: ____________________________

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participa-
re

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 e+-ste 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 şi 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:
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37.1. Achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a 12 locomotive TE33AC (caracteristice în anexa) ce 
aparțin Î.S. „Calea Ferată din Moldova” cu valoarea 3 455 285 EUR per unitate, 41 463 420 EUR pentru 12 
unități

37.2. Asigurarea valabilă pe teritoriul Republicii Moldova, României, Ucrainei

37.3. Ofertele vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.4. Plicul va conţine înscrisul: licitația „achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a locomoti-
velor”
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