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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14   din     27.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Bălți
IDNO 1007601003161
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Indepen-

denţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-54663 (DEC); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@balti.md

serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuş, tel.

(0231)54622/54623
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)

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/
invitatii-de-participare 

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)

Primăria mun.Bălți 

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 par-

te)

1 45233250-6 Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a trotuarelor 
pietonale din mun.Bălți 

Valoarea estimativă totală – 
21 906 333,33 lei fară TVA

45233250-6

LOTUL nr.1: ”Reparația 
capitală a trotuarului 

pietonal (segmente par-
țiale) din str. 31 August 
(de la intersecția cu str. 
Șt. cel Mare pînă la in-
tersecția cu str. Mircea 

cel Bătrîn)”

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu can-
titățile de lucrări, a 

caietului de sarcini și 
schițelor anexate.

Suma – 

9 172 000,00 lei fără TVA / 
11 006 400,00 lei cu TVA.

file:///D:\Setevaia\PLANURI%20ANUALE%20ACHIZITII%20-%20DIRECTII,%20SECTII\Anunț%20de%20intenție%202022\primaria@balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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45233250-6

LOTUL nr.2: ”Reparația 
capitală a trotuarului 

pietonal (segmente 
parțiale) din str. V. Lupu 
(de la intersecția cu str. 
Mircea cel Bătrîn pînă 

la magazinul ”1000 mă-
runțișuri”)”

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu can-
titățile de lucrări, a 

caietului de sarcini și 
schițelor anexate.

Suma – 

1 512 666,67 lei fără TVA / 
1 815 200,00 lei cu TVA.

45233250-6

LOTUL nr.3: ”Reparația 
capitală a trotuarului 

pietonal din str. Pușkin 
(de la intersecția cu str. 
Moscova pînă la inter-
secția cu str. Chișinău)”

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu can-
titățile de lucrări, a 

caietului de sarcini și 
schițelor anexate.

Suma – 

4 919 750,00 lei fără TVA / 
5 903 700,00 lei cu TVA.

45233250-6

LOTUL nr.4: ”Reparația 
capitală a trotuarului 
pietonal din str. Chiși-

nău (de la str. M.Viteazul 
pînă la str. Puișkin și de 
la str. Pușkin pînă la str. 

V. Lupu)”

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu can-
titățile de lucrări, a 

caietului de sarcini și 
schițelor anexate.

Suma – 

5 063 750,00 lei fără TVA / 
6 076 500,00 lei cu TVA.

45233250-6

LOTUL nr.5: ”Reparația 
capitală a trotuarului 
pietonal din str. Sado-

veanu (tronsonul

de la intersecția cu str. 
Pușkin pînă la intersec-

ția cu str. Dostoevski, 
numere pare)”.

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu can-
titățile de lucrări, a 

caietului de sarcini și 
schițelor anexate.

Suma – 

1  238 166,67 lei fără TVA / 
1 485 800,00 lei cu TVA.

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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț și respectarea tuturor cerințe-
lor de calificare

Alte informații:

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

august

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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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 R

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 Sursa de finanțare - mijloace financiare credita-

re (contractul de împrumut bancar, aprobat prin 
decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/1 din 
07.07.2022)

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. 15   din     28.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Bălți
IDNO 1007601003161
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 

1
Numărul de telefon/fax 0231-54663 (DEC); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@balti.md

serviciulachizitiipublice@gmail.com  

Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuş, tel.
(0231)54622/54623

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 asigu-
ră accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-
tii-de-participare 

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 comu-
nă)

Primăria mun.Bălți 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45233142-6 Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a stră-
zilor din interiorul cartierelor din mun.Bălți 

Valoarea estimativă totală – 
12 310 833,00 lei fară TVA

45233250-6 LOTUL nr.1: «Reparația 
str. Feroviarilor (sectorul 
de la piața Gării de Nord 

până la str-la Vlaicu)»

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-

crări, a caietului de 
sarcini și schițelor 

anexate.

Suma – 

2 195 000,00 lei fără TVA / 2 634 
000,00 lei cu TVA

45233142-6 LOTUL nr.2: 
«Amenajarea 

teritoriului şcolii Nr.7, 
reparația drumului de 

acces»

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-

crări, a caietului de 
sarcini și schițelor 

anexate.

Suma – 

2 750 000,00 lei fără TVA / 3 300 
000,00 lei cu TVA

file:///D:\Setevaia\PLANURI%20ANUALE%20ACHIZITII%20-%20DIRECTII,%20SECTII\Anunț%20de%20intenție%202022\primaria@balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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45233142-6 LOTUL nr.3: 
«Reparația drumului 

în interiorul 
cartierului din str. Ale-
xandru cel Bun Nr.2-12».

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-

crări, a caietului de 
sarcini și schițelor 

anexate.

Suma – 

2 355 833,33 lei fără TVA / 2 827 
000,00 lei cu TVA

45233142-6 LOTUL nr.4: 
«Reparația drumului 

în interiorul 
cartierului din str.

Cahulului, 58 - 60».

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-

crări, a caietului de 
sarcini și schițelor 

anexate.

Suma – 

1 686 666,67 lei fără TVA / 2 024 
000,00 lei cu TVA

45233142-6 LOTUL nr.5: 
«Reparația drumului 

in interiorul 
cartierului din str.Sf.

Nicolai Nr. 1-9»

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-

crări, a caietului de 
sarcini și schițelor 

anexate.

Suma – 

3 323 333,3 lei fără TVA / 3 988 
000,00 lei cu TVA

 
 
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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț și respectarea tuturor cerințelor 
de calificare

 
 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

august

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu R

Da □
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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 Termen de executare a lucrărilor – pînă la 30 noiem-

brie 2022

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 26.07.2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Rîşcani
IDNO 1007601009853
Adresa MD -2068, mun. Chişinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax tel.0(22)441098, 0(22)441191 
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vlad MELNIC, Oleg SUSLOV

Mihail FURCULIŢĂ
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 ac-
cesată 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 putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Pretura sectorului Rîşcani - autoritate publică lo-
cală de nivelul al doilea 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 45200000-9 Reabilitarea tro-
tuarelor şi zonelor 
verzi pentru tron-
sonul cuprins între 
Calea Orheiului şi 
str. Socoleni, pe 
terenul cu nr. cadas-
tral 0100409.491; 
0100405.455;     
0100405.460;    
0100405.457,                
situat pe str. Ceucari, 
mun. Chişinău 

1 proiect În conformitate cu caietul de 
sarcini

8 200 000,00
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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 profesii 
în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cu documentația de atribuire; 
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: cel mai bun raport calitate-preţ, 
Factorii de evaluarea vor fi următorii: 

1.Preţul ofertei – 80 puncte.

2. Perioada de execuţie – 10 puncte.

3. Perioada de garanţie asupra lucrărilor – 10 
puncte. 

Total – 100 puncte.
 
Alte informații:

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

Trimestru III, anul 2022.

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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. 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  27.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SPITALUL DE STAT
IDNO 1006601003968
Adresa Str. Drumul Viilor 34
Numărul de telefon/fax 022-72-90-41, 022-72-91-72
Adresa de e-mail ale autorității contractante spitalds@ms.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ghinguleak Diana, 022-72-91-72
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://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP

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)

autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie si ob iectul principal de 
activitate este presta re a serviciilor medico 
sanitare

 
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
15800000-6 Carne de vita  categoria 

I
300 kg Categoria I,fără os, refrigerată, 

GOST 779-55. Orele 8-15 o data in 
saptamina

28500,00

2
15800000-6 Carne de pui broiler 

categoria I,congelata 
in cutii

7000 kg Pui cu fierbere  rapida, 
cenatuiti,categoria I,congelata in 
cutii, HG nr.520 din 22.06.2010. 
Orele 8-15 2 ori in saptamina

350000,00

3
15800000-6 Piept de pui 400 kg Pieipt de pui refrigerat, ambalat 1 

kg, calitatea superioara HG nr.520 
din 22.06.2010. Orele 8-15 o dată  
in saptamina

40000,00

4
15800000-6 Ficat de pui 150 kg Refrigerat , ambalat de 0,5 – 1 kg, 

HG nr.520 din 22.06.2010. Orele 
8-15 o dată  in saptamina

9000,00

5

15800000-6 Oua dietice de găină 
cu coajă proaspete cu 
masa nu mai mică de 
54 gr

14000 kg Cu coajă proaspete cu masa nu 
mai mică de 54 gr. HG nr.1208 din 
27.10.2008. Orele 8-15 2 ori in 
saptamina 

308000,00
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6 15800000-6 Peşte congelat Hec 
hubbsi, fără cap      

1000 kg Fără cap , Gost 31339 HG din 2006 , 
Orele 8-15 o data in saptamina

52000,00

7
15800000-6 Lapte pasterizat 2,5%  

în pachet de polietilenă 
1l

3250  l 2,5% în pachet de polietilenă 1l. 
HG nr.611 din 05.07.2010, Orele 8-9 
zilnic

50000,00

8
15800000-6 Chefir 2,5% în pachet 

de polietilenă 0,5l
2500 l 2,5% în pachet de polietilenă 0,5l , 

HG nr.611 din 05.07.2010 ,Orele 8-9 
8zilnic

28800,00

9
15800000-6 Lapte integral 

concentrat cu zahar 
8,5% grăsime

50 kg 8,5% grăsime,în borcane de 380gr., 
HG nr.611 din 05.07.2010 ,Orele 
8-15 o data in saptamina

1250,00

10
15800000-6 Brînză proaspătă de 

vaci 9%grăsime în 
pachet de polietilenă- 
0,5 kg

1500 kg 9%grăsime în pachet de 
polietilenă- 0,5 kg , HG nr.611 din 
05.07.2010,Orele 8-9 zilnic

105000,00

11 15800000-6 Smintînă ,pahare 20%, 300  kg Pahare ,20%, HG nr.611 din 
05.07.2010, Orele 8-9 zilnic

9000,00

12

15800000-6 Unt din smîntînă 
dulce nesărat,72,5% în 
ambalaj 10 kg

400 kg Din smîntînă dulce nesărat,72,5% 
cu grăsimi animaliere fără adaos de 
grăsimi vegetale în ambalaj 10 kg, 
HG nr.611 din 05.07.2010,Orele 8-9 
de 2ori în săptămînă

72000,00

13

15800000-6 Unt din smîntînă 
dulce nesărat,72,5% în 
ambalaj 0,2 kg

500 kg Din smîntînă dulce nesărat,72,5% 
cu grăsimi animaliere fără adaos de 
grăsimi vegetale în ambalaj 0,2 kg, 
HG nr.611 din 05.07.2010,Orele 8-9 
de 2ori în săptămînă

14000,00

14
15800000-6 Caşcaval cu cheag tare 

50% ambalat în vid
260 kg Cu cheag tare 50% ambalat în vid 

, SM 218 2001,HG611,Orele 8-9 o 
data in saptamina

36400,00

15
15800000-6 Pâine din faină secara 

0,6 kg
1500 kg 0,6 kg din făină secara calitatea 

I,ambalat, feliat, HG 775 din 
03.07.2007, Orele 8-9 zilnic

12000,00

16
15800000-6 Pîine cu tarite 0,6 kg 1500 kg 0,6 kg din faină de tărîța, ambalat, 

feliat, HG 775 din 03.07.2007, Orele 
8-9 zilnic

16500,00

17
15800000-6 Franzelă alba 0,45 kg 3000 kg 0,45 kg din făină grâu calitate 

superioara, feliat,ambalat, HG 775 
din 03.07.2007, Orele 8-9 zilnic

45000,00

18
15800000-6 Făină de grîu de 2kg 150 kg Calitatea superioară ambalaj de 

2kg, GOST 26791-89, Orele 
8-15 o data în lună

3000,00

19
15800000-6 Fidea sorturi tari de 

grîu gr.A, ambalaj de 
5 kg

200 kg Calitatea superioară ,ambalaj 
de 5 kg, gr.A GOST HG 775 din 
03.07.2007, Orele 8-15 o data în 
lună

4000,00

20
15800000-6 Cornişoare paste 

făinoase gr.A, calitatea 
I, ambalaj în cutii de 
5 kg

200 kg Calitatea I ,ambalaj  în cutii de 5 kg 
gr.A, HG 775 din 03.07.2007, Orele 
8-15 o data în lună

4000,00

21 15800000-6 Covrigei cu mac în 
pachet 0,5 kg

130 kg HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 
o data în lună

2600,00

22 15800000-6 Covrigei cu tarîte în 
pachet 0,5 kg

70 kg HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 
o data în lună

1400,00
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23
15800000-6 Biscuiți 100 kg Ambalați în cutii, SM DSTU 3781 

2005 HG 520 din 22.06.2010 Orele 
8-15 o data în lună

4000,00

24
15800000-6 Turte dulci 50 kg Ambalate în cutii, GOST 15810-96 

HG 520 din 2.06.2010,Orele 8-15 o 
data în săptămînă

2000,00

25
15800000-6 Crupe de arpacaş în 

ambalaj de 1 kg
300 kg În ambalaj de 1 kg, HG 520 din 

22.06.2010, Orele 8-15 o data în 
lună

6000,00

26 15800000-6 Crupe de grîu Arnautca 
în pachete 1 kg

100 kg în pachete 1 kg, GOST 276-60, 
Orele 8-15 o data în lună

2000,00

27
15800000-6 Crupe de grîu sfărîmate 

în pachete 1 kg
100 kg Sfărîmate în pachete 1 kg, GOST 

276-60, Orele 8-15 o data în lună 
2000,00

28
15800000-6 Crupe de porumb în 

ambalaj de 1 kg
300 kg În ambalaj de 1 kg,  calitatea 

superioara Malai  Extra, HG 520 din 
22.06.2010, Orele 8-15 o data în 
lună

3300,00

29
15800000-6 Crupe de orz în 

ambalaj de 1 kg
300 kg În ambalaj de 1kg, calitatea 

superioara, HG 520 din 22.06.2010, 
Orele 8-15 o data în lună

1500,00

30

15800000-6 Crupe de mei în 
pachete 1 kg

300 kg  În pachete 1 kg, calitatea 
superioara,  TУУ 158-00954544-
002-2005  GOST 572-60 HG nr.520 
din 22.06.2013, Orele 8-15 o data  
în lună

3600,00

31
15800000-6 Crupe de griş în 

ambalaj1kg
400 kg Calitatea superioară în ambalaj1kg, 

HG nr.520 din 22.06.2013, Orele 
8-15 o data  în lună

3000,00

32
15800000-6 Fulgi de ovăs /

Hercules/ în pachet 
0,5 kg – 1 kg, calitatea 
superioara

500 kg În pachet 0,5 kg – 1 kg, calitatea 
superioara, HG nr.520 din 
22.06.2013, Orele 8-15 o data  în 
lună

6000,00

33

15800000-6 Orez slefuit rotund 
întreg ambalat în 
pachet 1kg

500 kg Slefuit rotund întreg,calitatea 
superioară,ambalat în pachet 
1kg, GOST 6292-93 HG nr.520 din 
22.06.2010, Orele 8-15 o data  în 
lună

7500,00

34
15800000-6 Hrişcă ambalată în 

pacete 1kg
500 kg Din boabe întregi de fierbere 

rapidă,ambalată în pacete 1kg , HG 
nr 202 din 11.01.2009, Orele 8-15 o 
data  în lună

20000,00

35
15800000-6 Mazăre uscată şlefuită 

întreagă în pachete 1 
kg

250 kg Întreagă în pachete 1 kg, SF PT MD 
67-38869887-003 2005, Orele 8-15 
o data  în 3 luni

2500,00

36
15800000-6 Mazăre conservată în 

borcane 700 gr.
250 kg Cu bob zbîrcit ambalată în borcane 

700 gr.cal.superioară, GOST 15842-
90 SM 8947 2006, Orele 8-15 o data  
în 3 luni

4000,00

37 15800000-6 Linte roşu 200 kg În pachete de 1 kg, , Orele 8-15 o 
dată în lună

600,00

38 15800000-6 Sare iodată în pachete 
1kg

200 kg În pachete 1kg , Orele 8-15 o data  
în lună

800,00

39 15800000-6 Sare gemă calitatea I 
în saci

100 kg Calitatea I în saci,Orele8-15 o data  
în lună

300,00
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40
15800000-6 Sare de lămâie 

50gr,ambalat pachet 
polietilenă

5 kg 50gr,ambalat pachet polietilenă, 
Orele 8-15 o data  în lună

300,00

41 15800000-6 Amidon în pachet de 
polietilenă 0,5 kg

20 kg Ambalat în pachet de polietilenă 
0,5 kg, Orele 8-15 o data  în lună 

2500,00

42 15800000-6 Vanilină în ambalaj de 
hîrtie a câte 0,02 gr

1 kg În ambalaj de hîrtie a câte 0,02 gr., 
Orele 8-15 o data  în lună

300,00

43 15800000-6 Piper negru boabe 2 kg Ambalat în pachet de polietilenă 
0,1 kg, Orele 8-15 o data  în lună

460,00

44
15800000-6 Pastă de tomate 25% 70 kg 25%,calitatea superioară,borcane 

500 gr., SM 247 2004,SM 248, Orele 
8-15 o data  în 3 luni

3750,00

45
15800000-6 Oțet 9% 75 l 9% în sticle de 1 litru, HG 1403 din 

09.02.2008, Orele 8-15 o data  în 
lună

750,00

46
15800000-6 Ulei de floarea soarelui 600l  rafinat deodorizat,sticle de 1,0 

litri, GOST 1129-93 HG nr.434 din 
27.05.2010, Orele 8-15 o data  în 
lună

24000,00

47
15800000-6 Zahar tos în ambalaj 

de 1 kg
750 kg Din sfeclă de calitate standart 

în ambalaj de 1 kg, HG 774 din 
03.07.2007, Orele 8-15 o data  în 
lună

15000,00

48
15800000-6 Drojdie 5 kg Presată în ambalaj de 100 gr., HG 

520 din 22.06.2010, Orele 8-15 o 
data  în săptămînă

350,00

49
15800000-6 Fructe uscate neafumate 

înasortiment/
mere,pere,prune,vişine/

250 kg În saci 5.0-20.0 kg, HG 153/29 din 
29.12.2007 GOST 1994-93, Orele 
8-15 o data  în lună

10000,00

50 15800000-6 Mere 700 kg Proaspete, Orele 8-15 o data  în 
săptămînă

2000,00

51
15800000-6 Usturoi 5 kg Legume calitative nestricate 

Nealterat, Orele 8-15 o data  în 
săptămînă

3750,00

52
15800000-6 Patrunjel 25 kg Legume calitative nestricate 

Nealterată, Orele 8-15 o data  în 
săptămînă

1875,00

53
15800000-6 Mărar 25 kg Legume calitative nestricate 

Nealterată, Orele 8-15 o data  în 
săptămînă

1875,00

54
15800000-6 Cartofi 4000 kg Legume calitative nestricate 

Nealterați, în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

24000,00

55
15800000-6 Varză 1500 kg Legume calitative nestricate 

Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

22500,00

56
15800000-6 Ceapă 500 kg Legume calitative nestricate 

Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă 

3000,00

57
15800000-6 Morcov 1000 kg Legume calitative nestricate 

Nealterați, în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

7000,00
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58
15800000-6 Sfeclă 1000 kg Legume calitative nestricate 

Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

8000,00

59
15800000-6 Roşii 100 kg Legume calitative nestricate 

Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

10000,00

60
15800000-6 Castraveti 50 kg Legume calitative nestricate 

Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

10000,00

61
15800000-6 Ardei 200 kg Legume calitative nestricate 

Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

12000,00

62
15800000-6 Vinete 200 kg Legume calitative nestricate 

Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori  
în săptămînă

5000,00

63 15800000-6 Frunze de dafin 3 kg În pachete 0,1 kg, Orele 8-15 o data  
în lună

450,00

64
15800000-6 Lămîii 30 kg Fructe calitative nestricate 

Nealerate,proaspete, Orele 8-15 2 
ori  în săptămînă

900,00

65 15800000-6 Soda de masa 60 kg În pachete de 0,5 kg, o dată în lună 600,00

66 15800000-6 Conserve de peşte în 
cutii

200 Naturală cu adaus de ulei, în cutii 
GOST 13865-2000, o dată în lună

70000,00

67
15800000-6 Ceai natural negru 35 kg Frunze ambalat în cutii de  100-200 

gr. , HG 206 din 11.03.2009, Orele 
8-15 o data  în lună

3500,00

TOTAL 1 505 410,00

 
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 , corespunderea tu-
turor parametrilor tehnici şi prezen-
tarea documentelor solicitate obliga-
toriu 

Alte informații:

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

August  2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație deschisă
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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 □

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

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Din 28.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

dispozitive@capcs.md

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

www.capcs.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 centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea centralizată de consumabile 

medicale conform necesităților IMSP, pentru 
anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea 

poziție

Unitatea 
de  mă-

sură
Cantitatea Descriere Suma estima-

tivă fără TVA

1 Ac pentru punc-
tie lombara 18 G

Ac pentru punctie 
lombara 18 G Bucată 2768

1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 
45°) 2. diametru 18G 3.de unică fo-
losință 4.ambou transparent 5.steril 
6. ambalat individual  

24,068.87

2 Ac pentru punc-
tie lombara 19G

Ac pentru punctie 
lombara 19G Bucată 543

11.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 
45°) 2. diametru 19G 3.de unică fo-
losință 4.ambou transparent 5.steril 
6. ambalat individual  7. vîrf ascuțit

4,552.97

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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3 Ac pentru punc-
tie lombara 20G

Ac pentru punctie 
lombara 20G Bucată 2383

1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 
45°) 2. diametru 20G 3.de unică fo-
losință 4.ambou transparent 5.steril 
6. ambalat individual  

19,981.10

4
Ac pentru 

punctie spinală 
(Whitacre) 22G

Ac pentru punctie 
spinală (Whitacre) 

22G
Bucată 7792

1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (am-
bou) transparent 3. Lungimea acului 
90 mm 4.steril 5.ambalat individual 
6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(lu-
er-lock) care previne rotirea acciden-
tală.  

93,888.46

5
Ac pentru 

puncție spinala 
(Whitacre) 24G

Ac pentru puncție 
spinala (Whitacre) 

24G
Bucată 2127

1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (am-
bou) transparent 3. Lungimea acului 
90 mm4.steril 5.ambalat individual 
6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(lu-
er-lock) 

25,628.95

6
Ac pentru 

punctie spinala 
(Whitacre) 25G

Ac pentru punctie 
spinala (Whitacre) 

25G
Bucată 9522

1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (am-
bou) transparent 3. Lungimea acului 
90 mm 4.steril 5.ambalat individual 
6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(lu-
er-lock) care previne rotirea acciden-
tală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm 

114,733.82

7
Ac pentru 

punctie spinala 
(Whitacre) 26G

Ac pentru punctie 
spinala (Whitacre) 

26G
Bucată 3842

1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (am-
bou) transparent 3. Lungimea acului 
90 mm 4.steril 4.ambalat individual 
5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(lu-
er-lock) care previne rotirea acciden-
tală. 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm 

46,293.56

8
Ac pentru 

punctie spinala 
(Whitacre) 27G

Ac pentru punctie 
spinala (Whitacre) 

27G
Bucată 10162

1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (am-
bou) transparent 3. Lungimea acului 
90 mm 4.steril 4.ambalat individual 
5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(lu-
er-lock) care previne rotirea acciden-
tală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm  

122,445.39

9 Bahile (de unica 
folosinta)

Bahile (de unica 
folosinta) Pereche 1560280

1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE)  ≥ 
15 pm 2.mărime: 41*15cm (devierea 
admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă 
elastică 4.de unică folosință 

559,559.69

10 Bandaj elastic - 2 
m x 8 cm 

Bandaj elastic - 2 
m x 8 cm Bucată 2453

1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare 
liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 
4.cleme de fixare 5.ambalaj individu-
al 6.țesătură: bumbac-min 60%, po-
liamidă şi/sau elastan  7. elasticitate: 
≥ 100%.

59,841.98

11 Bandaj elastic - 
3-4 m x 10 cm

Bandaj elastic - 
3-4 m x 10 cm Bucată 4396

1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm 
(stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare 
liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj 
individual 6.țesătură: bumbac-min 
60%, poliamidă şi/sau elastan  7. 
elasticitate: ≥ 100%

39,438.47

12 Bandaj elastic - 
5-6 m x 12 cm

Bandaj elastic - 
5-6 m x 12 cm Bucată 7297

1.Nesteril 2.lățime:12 cm ± 2cm 
(stare liberă) 3.lungime: 5-6 m (stare 
liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj 
individual 6.țesătură: bumbac-min 
60%, poliamidă şi/sau elastan  7. 
elasticitate: ≥ 100%

103,232.69
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13 Bandaj elastic - 7 
m x 12 cm

Bandaj elastic - 7 
m x 12 cm Bucată 5189

1.Nesteril 2.lățime:12 cm ± 2cm 
(stare liberă) 3.lungime: 7 m (stare 
liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj 
individual 6.țesătură: bumbac-min 
60%, poliamidă şi/sau elastan  7. 
elasticitate: ≥ 100%

644,577.58

14 Bonete medicale 
bufante

Bonete medicale 
bufante Bucată 1623250

1. de unică folosință 2.material: nețe-
sut (polipropilenă) 3.ambalat: cîte 
50 - 100 buc. 4.greutatea unității nu 
mai puțin de 3.8 g. 5. Circumferința 
la extindere min 60 cm.

854,730.04

15
Burete hemo-

static 10x 10x 10 
mm

Burete hemostatic 
10x 10x 10 mm Bucată 6883

1.dimensiuni: 10x10x10 mm 2.Insol-
ubil în apă 3.absorbabil 100% 4.ster-
ilizare: radiații gamma 5.ambalate 
individual 

112,939.99

16
Burete hemo-
static 80 x 50 x 

10 mm

Burete hemostatic 
80 x 50 x 10 mm Bucată 7232

1.dimensiuni: 80x50x10 mm 2.Insol-
ubil în apă 3.absorbabil 100% 4.ster-
ilizare: radiații gamma 5.ambalate 
individual 

170,239.04

17

Cateter de as-
pirare pentru 

igiena cavitatii 
bucale adult

Cateter de aspira-
re pentru igiena 
cavitatii bucale 

adult

Bucată 10431
1.pentru adulți 2. 2 găuri de aspirație 
3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner 
pentru aspirație.  

16,676.64

18

Cateter de aspi-
rare pentru igie-
na cavitii bucale 
Fr 10 (Neonatol-
ogie/Pediatrie)

Cateter de aspira-
re pentru igiena 
cavitii bucale Fr 

10 (Neonatologie/
Pediatrie)

Bucată 47980 1.diametru 10 Fr  3.vîrf atraumatic 
4.conector la mîner pentru aspirație. 76,708.38

19

Cateter de aspi-
rare pentru igie-
na cavitii bucale 
Fr 6 (Neonatolo-

gie/Pediatrie)

Cateter de aspira-
re pentru igiena 
cavitii bucale Fr 

6 (Neonatologie/
Pediatrie)

Bucată 11890 1.diametru 6 Fr  3.vîrf atraumatic 
4.conector la mîner pentru aspirație. 19,009.23

20

Cateter de aspi-
rare pentru igie-
na cavitii bucale 
Fr 8 (Neonatolo-

gie/Pediatrie)

Cateter de aspira-
re pentru igiena 
cavitii bucale Fr 

8 (Neonatologie/
Pediatrie)

Bucată 46510 1.diametru 8 Fr  3.vîrf atraumatic 
4.conector la mîner pentru aspirație. 74,358.21

21 Cateter de aspi-
ratie CH 14

Cateter de aspi-
ratie CH 14 Bucată 6541

1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 
± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chlo-
ride) 4.transparent cu linie XRO 5. mar-
care in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul 
produsului sa fie indicat,ca cateterul este 
pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum 
control; 

16,208.33

22
Cateter de aspi-
ratie CH 14, cu 

supapă

Cateter de aspi-
ratie CH 14, cu 

supapă
Bucată 15450

1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 
± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chlo-
ride) 4.transparent cu linie XRO 5. mar-
care in cm 6. atraumatic 7. cu supapă   

36,951.69

23 Cateter de aspi-
ratie CH 16

Cateter de aspi-
ratie CH 16 Bucată 8860

1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 
± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chlo-
ride) 4.transparent cu linie XRO 5. mar-
care in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul 
produsului sa fie indicat,ca cateterul este 
pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum 
control;

19,769.84
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24
Cateter de aspi-
ratie CH 16, cu 

supapă

Cateter de aspi-
ratie CH 16, cu 

supapă
Bucată 55850

1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 
cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl 
chloride) 4.transparent cu linie XRO 
5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu 
supapă 

133,576.17

25 Cateter de aspi-
ratie CH 18

Cateter de aspi-
ratie CH 18 Bucată 6910

1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 
cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl 
chloride) 4.transparent cu linie XRO 
5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. 
atraumatic 7.Ambalare individuală, 
8. Pe ambalajul produsului sa fie 
indicat,ca cateterul este pentru aspi-
ratie traheala; 9. cu vacuum control;

15,418.69

26
Cateter de aspi-
ratie CH 18, cu 

supapă

Cateter de aspi-
ratie CH 18, cu 

supapă
Bucată 54290

1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 
cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl 
chloride) 4.transparent cu linie XRO 
5. marcare in cm 6. atraumatic  7. cu 
supapă 

129,845.13

27 Cateter i/v per-
iferic 14G

Cateter i/v perifer-
ic 14G Bucată 6260

1.dimensiune: 14 G 2. port lateral  
3.capac colorat in conformitate cu 
dimensiunea branulei 3.steril 4.de 
unică folosință 5.Material: poli-
uretan, Rg contrastabil 6.cameră 
transparentă 7. Acul cateterului cu 
mecanism automat de protecție de 
impungere accidentală 8.Aripio-
are flexibile, rezistente la manevre 
repetate de indoire 9.Lumenul cu 
risc minim de obstructie, flexibil, 
rezistent la manevre repetate de in-
doire 10. Atrombogen, Termoelastic 
11.Ambalaj individual. 

38,780.06

28 Cateter i/v per-
iferic 16G

Cateter i/v perifer-
ic 16G Bucată 7885

1.dimensiune: 16 G 2. port lateral  
3.capac colorat in conformitate cu 
dimensiunea branulei 3.steril 4.de 
unică folosință 5.Material: poli-
uretan, Rg contrastabil 6.cameră 
transparentă 7. Acul cateterului cu 
mecanism automat de protecție de 
impungere accidentală 8.Aripio-
are flexibile, rezistente la manevre 
repetate de indoire 9.Lumenul cu 
risc minim de obstructie, flexibil, 
rezistent la manevre repetate de in-
doire 10. Atrombogen, Termoelastic 
11.Ambalaj individual.

48,846.77

29 Cateter i/v per-
iferic 18G

Cateter i/v perifer-
ic 18G Bucată 139133

1.dimensiune: 18 G2. port lateral  3.ca-
pac colorat in conformitate cu dimensi-
unea branulei 3.steril 4.de unică folosință 
5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 
6.cameră transparentă 7. Acul cateteru-
lui cu mecanism automat de protecție 
de impungere accidentală 8.Aripioare 
flexibile, rezistente la manevre repetate 
de indoire 9.Lumenul cu risc minim de 
obstructie, flexibil, rezistent la manevre 
repetate de indoire 10. Atrombogen, 
Termoelastic 11.Ambalaj individual.

844,631.56
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30 Cateter i/v per-
iferic 20G

Cateter i/v perifer-
ic 20G Bucată 196600

1.dimensiune: 20 G 2. port lateral  
3.capac colorat in conformitate cu 
dimensiunea branulei 3.steril 4.de 
unică folosință 5.Material: poli-
uretan, Rg contrastabil 6.cameră 
transparentă 7. Acul cateterului cu 
mecanism automat de protecție de 
impungere accidentală 8.Aripio-
are flexibile, rezistente la manevre 
repetate de indoire 9.Lumenul cu 
risc minim de obstructie, flexibil, 
rezistent la manevre repetate de in-
doire 10. Atrombogen, Termoelastic 
11.Ambalaj individual.

1,193,495.18

31 Cateter i/v per-
iferic 22G

Cateter i/v perifer-
ic 22G Bucată 252330

1.dimensiune: 22 G 2. port lateral  
3.capac colorat in conformitate cu 
dimensiunea branulei 3.steril 4.de 
unică folosință 5.Material: poli-
uretan, Rg contrastabil 6.cameră 
transparentă 7. Acul cateterului cu 
mecanism automat de protecție de 
impungere accidentală 8.Aripio-
are flexibile, rezistente la manevre 
repetate de indoire 9.Lumenul cu 
risc minim de obstructie, flexibil, 
rezistent la manevre repetate de in-
doire 10. Atrombogen, Termoelastic 
11.Ambalaj individual. 

1,531,814.03

32 Cateter i/v per-
iferic 24G

Cateter i/v perifer-
ic 24G Bucată 150982

1.dimensiune: 24 G 2. port lateral  
3.capac colorat in conformitate cu 
dimensiunea branulei 3.steril 4.de 
unică folosință 5.Material: poli-
uretan, Rg contrastabil 6.cameră 
transparentă 7. Acul cateterului cu 
mecanism automat de protecție de 
impungere accidentală 8.Aripio-
are flexibile, rezistente la manevre 
repetate de indoire 9.Lumenul cu 
risc minim de obstructie, flexibil, 
rezistent la manevre repetate de in-
doire 10. Atrombogen, Termoelastic 
11.Ambalaj individual.

916,563.02

33 Cateter i/v per-
iferic 26G

Cateter i/v perifer-
ic 26G Bucată 69075

1.dimensiune: 26 G 2. port lateral  
3.capac colorat in conformitate cu 
dimensiunea branulei 3.steril 4.de 
unică folosință 5.Material: poli-
uretan, Rg contrastabil 6.cameră 
transparentă 7. Acul cateterului cu 
mecanism automat de protecție de 
impungere accidentală 8.Aripio-
are flexibile, rezistente la manevre 
repetate de indoire 9.Lumenul cu 
risc minim de obstructie, flexibil, 
rezistent la manevre repetate de in-
doire 10. Atrombogen, Termoelastic 
11.Ambalaj individual. 

471,927.31
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34

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 10”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 

disponibile) CH 
10”

Bucată 4043

1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională 7. tub 
moale 8. Acul cateterului cu me-
canism automat de protecție de 
impungere accidentală 

6,091.76

35

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 12”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 

disponibile) CH 
12”

Bucată 3753

1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională  7. tub 
moale

5,654.80

36

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 14”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 

disponibile) CH 
14”

Bucată 11799

1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională  7. tub 
moale

17,778.06

37

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 16”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 

disponibile) CH 
16”

Bucată 18366

1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională  7. tub 
moale

27,672.83

38

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 18”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 

disponibile) CH 
18”

Bucată 18558

1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională  7. tub 
moale 

27,962.13

39

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 20”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 

disponibile) CH 
20”

Bucată 2696

1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională  7. tub 
moale 

4,062.18

40

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 22”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 

disponibile) CH 
22”

Bucată 1426

1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională  7. tub 
moale

2,148.61

41

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimi disponi-
bile) CH 8”

Cateter urinar 
(Nelaton) (marimi 
disponibile) CH 8”

Bucată 3860

1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională  7. tub 
moale 

5,816.03

42

Cateter uri-
nar (Nelaton) 

(marimidisponi-
bile) CH 6

Cateter urinar 
(Nelaton) (marim-
idisponibile) CH 6

Bucată 3012

1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-
42cm 3.material PVC 4.atraumatic 
5.cu două orificii laterale  5.Steril 
6.cod culoare internatională   7. tub 
moale 

4,538.31

43 Ceara pentru 
hemostaza

Ceara pentru he-
mostaza Bucată 3783

1. cel puțin 3 (trei) componente: 
ceara de albine, parafină, izopropil 
palmitat 2.steril 3.greutatea per buc. 
~ 2,5gr 4. ambalaj individual 5.fără 
acțiune biochimică 

126,566.27

44
Cearsafuri med-
icale ~ 200*150 

cm

Cearsafuri medi-
cale ~ 200*150 cm Bucată 106494 1.material: nețesut, SMS, 29-35 

g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm 1,322,868.47
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45 Cearsafuri medi-
cale ~ 50*40cm

Cearsafuri medi-
cale ~ 50*40cm Bucată 79695 1.material: nețesut, SMS, 29-35 

g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm 294,589.79

46 Emplastru ~ 
2.5x500cm

Emplastru ~ 
2.5x500cm Bucată 303062

“l.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, 
nonalergic, testat dermatologic 4.Di-
mensiuni ~ 2.5x500cm 

2,341,045.97

47 Emplastru ~ 
5x500cm

Emplastru ~ 
5x500cm Bucată 92719

“l.Adeziv 2.Material tesut 3. nonaler-
gic, testat dermatologic 4.Dimensi-
uni ~ 5x500cm 

1,264,264.86

48 Emplastru bacte-
ricid (2,5x7,2)

Emplastru bacteri-
cid (2,5x7,2) Bucată 403050 1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 

X 7.2 cm 83,444.79

49 Garou hemostat-
ic cu fixator

Garou hemostatic 
cu fixator Bucată 9615

1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X 
Iățime ~ 2.5 cm 2.fixator din plastic 
3.cu sistem de siguranță închidere/
deschidere rapidă, dotat cu un dis-
pozitiv de închidere sigur şi uşor de 
folosit cu o singură mână 4.material: 
țesut,  nu conţine latex şi Garoul 
medical este hipoalergenic şi poate 
fi utilizat în cazul persoanelor cu 
pielea sensibilă;

106,166.69

50 Halat chirurgical 
steril L

Halat chirurgical 
steril L Bucată 29580

1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 
straturi SMS rezistenta la penetrare 
de lichide in limita 50-80 cm H2O 
conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a 
organismului de certificare europe-
ana) 3.cu manşete elastice, tricotate 
4.steril 5.ambalat individual 6.ajus-
tare la nivelul gatului 7.închidere 
suprapusă la spate prin Legături 8. 
Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. 
Halatul să corespundă standarului 
EN 13795 sau echivalentul.  

714,472.03

51 Halat chirurgical 
steril M

Halat chirurgical 
steril M Bucată 12030

1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 
straturi SMS rezistenta la penetrare 
de lichide in limita 50-80 cm H2O 
conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a 
organismului de certificare europe-
ana) 3.cu manşete elastice, tricotate 
4.steril 5.ambalat individual 6.ajus-
tare la nivelul gatului 7.închidere 
suprapusă la spate prin Legături 8. 
Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. 
Halatul să corespundă standarului 
EN 13795 sau echivalentul.  

290,571.28

52 Halat chirurgical 
steril ranforsat L

Halat chirurgical 
steril ranforsat L Bucată 13690

Halat chirurgical steril ranforsat L 
1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi 
SMS rezistenta la penetrare de lichide in 
limita 50-80 cm H2O conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a organ-
ismului de certificare europeana) 3.cu 
manşete elastice, tricotate 4.steril 5.am-
balat individual 6.ajustare la nivelul gat-
ului 7.închidere suprapusă la spate prin 
Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 
cm 9. Halatul să corespundă standarului 
EN 13795 sau echivalentul.

425,142.95
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53 Halat chirurgical 
steril ranforsat M

Halat chirurgical 
steril ranforsat M Bucată 7270

Halat chirurgical steril ranforsat M 
1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 stratu-
ri SMS rezistenta la penetrare de lichide 
in limita 50-80 cm H2O conform testului 
EN 20811:1981(metoda de testare a 
organismului de certificare europeana) 
3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 
5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul 
gatului 7.închidere suprapusă la spate 
prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 
125 cm 9. Halatul să corespundă stan-
darului EN 13795 sau echivalentul. 

225,769.85

54 Halat chirurgical 
steril ranforsat S

Halat chirurgical 
steril ranforsat S Bucată 1440

Halat chirurgical steril ranforsat S 
1.mărimea: S 2.Material neţesut 3 straturi 
SMS rezistenta la penetrare de lichide in 
limita 50-80 cm H2O conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a organ-
ismului de certificare europeana) 3.cu 
manşete elastice, tricotate 4.steril 5.am-
balat individual 6.ajustare la nivelul gat-
ului 7.închidere suprapusă la spate prin 
Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 
cm 9. Halatul să corespundă standarului 
EN 13795 sau echivalentul. 

44,719.20

55
Halat chirurgical 
steril ranforsat 

XL

Halat chirurgical 
steril ranforsat XL Bucată 14570

Halat chirurgical steril ranforsat XL1.
mărimea: XL 2.Material neţesut 3 straturi 
SMS rezistenta la penetrare de lichide in 
limita 50-80 cm H2O conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a organ-
ismului de certificare europeana) 3.cu 
manşete elastice, tricotate 4.steril 5.am-
balat individual 6.ajustare la nivelul gat-
ului 7.închidere suprapusă la spate prin 
Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 
cm 9. Halatul să corespundă standarului 
EN 13795 sau echivalentul.  

452,471.35

56
Halat chirurgical 
steril ranforsat 

XXL

Halat chirurgical 
steril ranforsat 

XXL
Bucată 9880

Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.
mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi 
SMS rezistenta la penetrare de lichide in 
limita 50-80 cm H2O conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a organismu-
lui de certificare europeana) 3.cu manşete 
elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 
6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere su-
prapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu 
mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă 
standarului EN 13795 sau echivalentul. 

306,823.40

57 Halat chirurgical 
steril S

Halat chirurgical 
steril S Bucată 5300

1.mărimea: S 2.Material neţesut 3 straturi SMS 
rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-
80 cm H2O conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a organismu-
lui de certificare europeana) 3.cu manşete 
elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 
6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere su-
prapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu 
mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă 
standarului EN 13795 sau echivalentul. 

128,015.61

58 Halat chirurgical 
steril XL

Halat chirurgical 
steril XL Bucată 31240

1.mărimea: XL 2.Material neţesut 3 straturi 
SMS rezistenta la penetrare de lichide in 
limita 50-80 cm H2O conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a organismu-
lui de certificare europeana) 3.cu manşete 
elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 
6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere su-
prapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu 
mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă 
standarului EN 13795 sau echivalentul.  

754,567.49
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59 Halat chirurgical 
steril XXL

Halat chirurgical 
steril XXL Bucată 61350

1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi 
SMS rezistenta la penetrare de lichide in 
limita 50-80 cm H2O conform testului EN 
20811:1981(metoda de testare a organ-
ismului de certificare europeana) 3.cu 
manşete elastice, tricotate 4.steril 5.am-
balat individual 6.ajustare la nivelul gat-
ului 7.închidere suprapusă la spate prin 
Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 
cm 9. Halatul să corespundă standarului 
EN 13795 sau echivalentul. 

1,481,841.08

60
Halate de unica 

folosinta cu 
legaturi

Halate de unica 
folosinta cu lega-

turi
Bucată 355215

Halat medical de uz unic, ma-
terial nețesut, densitatea min 
35g/m.p. Înălțimea mărimea S 
(110 cm ±5 cm), mărimea M (110 
cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), 
XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm 
±5 cm),  XXXL (140 cm ±5 cm), 
cu fixare spate prin legături în 
două nivele, fixare ajustată la gât, 
manşetă pentru fixare la mâneci. 
Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, 
XXXL), Certificat CE/ Declarație 
de conformitate sau certificat 
de la ANSP(pentru producătorii 
autohtoni) în funcție de eval-
uarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produ-
sul dat. Certificat ISO 13485 şi/
sau ISO 9001 (în dependență de 
categoria produsului). *Pentru 
producătorii autohtoni: Sa se 
prezinte Certificatele la materia 
primă *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 
de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit 
semnat electronic * În ofertă 
se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. 
ambalate si etichetate (se accep-
ta inscriptia pe ambalaj in una 
din limbile de circulate intem-
ationala)

4,800,615.61

61
Injector seringă 
pentru perfuzie 

50 ml 

Injector seringă 
pentru perfuzie 

50 ml 
Bucată 121030

1. 3 componente 2. adaptată pentru 
perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune în-
altă 5. material : polipropilenă, fără 
latex 6. pistonul stop 7. gradat  8. 
steril 9. radiopac 

623,925.38



27

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

62 Masca chirurgi-
cala avansata

Masca chirurgicala 
avansata Bucată 346900

1.material: SMS 3 straturi. 3.cusută 
cu ultrasunet pentru fixare 4.fără 
latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi 
de legare 7.bandă pentru fixare la 
nas 8. 3 pliuri 4.cu bandă anti-aburi-
re 

342,062.05

63 Masca de exam-
inare simpla

Masca de examin-
are simpla Bucată 4864900

1.material: polipropilenă - nețesut, 
3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 
3.culoare: alb, albastru sau verde 4. 
fixator pentru nas 

1,225,981.92

64
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G 19

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G 19
Bucată 2380

1.mărime:19 G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
— 315  mm ± 15 mm fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

2,655.32

65
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G 20

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G 20
Bucată 6430

1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
— 315  mm ± 15 mm  fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

13,312.24

66
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G 21

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G 21
Bucată 57092

1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
— 315  mm ± 15  mm fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

88,708.70

67
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G 22

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G 22
Bucată 63419

1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
— 315  mm ± 15 mm fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

131,298.47

68
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G23

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G23
Bucată 92007

1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
— 315  mm ± 15 mm fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

190,485.16
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69
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G24

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G24
Bucată 19360

1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
— 315  mm ± 15 mm fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

40,081.65

70
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G25

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G25
Bucată 25450

1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
—315  mm ± 15 mm fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

39,543.83

71
Microperfuzoare 
sterile (fluturas) 

cu ac G27

Microperfuzoare 
sterile (fluturas) cu 

ac G27
Bucată 5180

1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxid-
abil, siliconat cu extensie 3.cu aripi 
şi tubulatura 4. lungimea tubulaturii 
— 315  mm ± 15 mm fabricat din 
PVC, transparent, moale, flexibil, 
prevazut cu conector luer-lock si 
capac de închidere 5.steril 6.cod 
în culorile intemaționale conform 
mărimii 

10,724.33

72
Plasa (implant) 
pentru hernio-

plastie 15x15cm

Plasa (implant) 
pentru hernio-

plastie 15x15cm
Bucată 608

1. mărime: 15 x 15 cm 2.steril 3. ma-
terial: polipropilenă, tricotat, mono-
filament 4. diametrul firului 0,15 5. 
elasticitate bidirecțională 6.termen 
de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu  
8.transparent  

51,364.51

73
Plasa (implant) 
pentru hernio-
plastie 15x8cm

Plasa (implant) 
pentru hernio-
plastie 15x8cm

Bucată 744

1. mărime: 15 x 8 cm 2.steril 3. ma-
terial: polipropilenă, tricotat, mono-
filament 4. diametrul firului 0,15 5. 
elasticitate bidirecțională 6.termen 
de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu  
8.transparent  

36,368.86

74
Plasa (implant) 
pentru hernio-

plastie 30x30cm

Plasa (implant) 
pentru hernio-

plastie 30x30cm
Bucată 410

1. mărime: 30 x 30 cm 2.steril 3. ma-
terial: polipropilenă, tricotat, mono-
filament 4. diametrul firului 0,15 5. 
elasticitate bidirecțională 6.termen 
de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu  
8.transparent  

67,199.57

75
Prelungitoare 

pentru sisteme 
infuzie

Prelungitoare 
pentru sisteme 

infuzie
Bucată 70230

1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: 
PVC, transparent 4.de unică folosință 
5.ambalaj individual 6.Conector: 
Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 
3 ani de la livrare *

193,866.01

76

Prelungitoare 
pentru sisteme 

infuzie (presiune 
inalta)

Prelungitoare 
pentru sisteme 

infuzie (presiune 
inalta)

Bucată 59990

“l.Steril, apirogen, ne-toxic 
2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, 
transparent, presiune 4-7 bari 4. 
Unica folosinta 5.Ambalaj individual 
6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de 
valabilitate - 3 ani de la livrare.  *

244,258.62
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77
Pungi pentru 

colectarea urinei 
2 litri

Pungi pentru 
colectarea urinei 

2 litri
Bucată 181472

1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de 
evacuare 4.material: PVC, transpar-
ent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector 
(posibilitatea de a fi conectat la son-
da urinară) 7.Ambalaj individual 

757,426.38

78 Saci deseuri (gal-
bene) 50 l

Saci deseuri (gal-
bene) 50 l Bucată 645025

1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 
0.050mm  2. cu pictogramă “Pericol 
biologic” 3.culoare galbenă 4.rezis-
tență mecanică mare care nu per-
mite scurgerea lichidelor.

2,299,884.42

79 Saci/pungi auto-
clavabile, 50-80L

Saci/pungi auto-
clavabile, 50-80L Bucată 23985 1.volum: 50 -80L, domeniul de tem-

peratură pînă la 134 º C 216,393.93

80 Seringa Jane 
120-150 ml

Seringa Jane 120-
150 ml Bucată 30192 1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 

3.ambalaj individual 374,628.31

81 Seringa Jane 60 
ml (steril)

Seringa Jane 60 
ml (steril) Bucată 56603 1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.amba-

laj individual 281,248.99

82

Set chirurgical 
pentru interven-
tii laborioase (de 

durata lunga), 
steril

Set chirurgical 
pentru interventii 
laborioase (de du-
rata lunga), steril

Bucată 2840

“Camp pentru masa de instru-
mente cu Zona reinforsata din SMS 
150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp 
pentru Masa Mayo cu reinforsare 
SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc 
Servetel pentru absorbtie- sa nu 
lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 
buc Camp in forma de U. 200x310 
cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de in-
cizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda 
de pozitionare - pe toata suprafata 
zonei de incizie, impregnate in tesa-
tura, latimea de >5cm; • Zona absor-
banta - pe toata suprafata de incizie; 
rezistenta la penetrare lichide de 
min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare 
pentru tuburi - 4 buc. din SMS; 
•    Material SMS pe toata suprafata 
campului, cu rezistenta lichide > 50 
cm H20/cm2 Camp parte superioara. 
150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • 
Banda de pozitionare- pe toata su-
prafata zonei de incizie, impregnate 
in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona 
absorbanta- pe toata suprafata de 
incizie; rezistenta la penetrare lich-
ine de 150 cm de H20/cm2 • Material 
SMS pe toata suprafata campului, cu 
rezistenta lichide min. 150 cm H20/
cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm 
( +/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozi-
tionare- pe toata suprafata zonei 
de incizie, impregnate in tesatura, 
latimea de >5 cm; •    Zona absor-
banta- pe toata suprafata de incizie; 
rezistenta la penetrare lichine de 
min 150 cm de H20/cm2 • Material 
SMS pe toata suprafata campului, cu 
rezistenta lichide min. 150 cm H20/
cm2 Banda de pozitionare 10*50 ( 
+/-5cm) - 1 buc  

522,644.15
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83 Set chirurgical 
standard steril

Set chirurgical 
standard steril Bucată 9676

“Camp pentru masa de instru-
mente cu Zona reinforsata din SMS 
150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp 
pentru Masa Mayo cu reinforsare 
SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc 
Servetel pentru absorbtie - sa nu 
lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) 
- 2 buc Camp parte inferioara. 190 
x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda 
de pozitionare- pe toata suprafa-
ta zonei de incizie, impregnate in 
tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona 
absorbanta - pe toata suprafata 
de incizie; rezistenta la penetrare 
lichide de min. 150 cm de H20/cm2 
• Material SMS pe toata suprafata 
campului, cu rezistenta lichide > 50 
cm H20/cm2 Camp parte superio-
arS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc 
• Banda de pozitionare- pe toata 
suprafata zonei de incizie, impreg-
nate in tesatura, latimea de > 5 cm; • 
Zona absorbanta- pe toata suprafata 
de incizie; rezistenta la penetrare 
lichine de min 150 cm de H20/cm2 
• Material SMMS pe toata suprafata 
campului, cu rezistenta lichide min. 
150 cm H20/cm2 Banda de pozition-
are 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc  

1,224,211.10

84 Set de nastere 
steril

Set de nastere 
steril Bucată 16402

I. 1. cearşaf laminat 2.mărime: 100 
X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.şcrvețele 
absorbante dense 2.mărime 80 X 70 
cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec 
(protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 
bucată IV.1şorț laminat 2.1 buc V. 1. 
bonetă 2.1 bucată VI.1.mască chiru-
rgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 
bucată VII. 1.cerşaf 2. material: SMS 
3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată 
VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată 
IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc 

1,509,226.99

85 Set ginecologic Set ginecologic Bucată 70000

I. 1.oglinda vaginală tip Cusco 2. 
material: plastic, trasparent 3.de-
părtător tip „surub” 4. steril, 5. am-
balat individual - 1 buc. 6.mărimi 
disponibile S, M, L  II. 1.mănuşi de 
unică folosință - 2buc. III. 1.periuță 
cito-brush combi 2. steril - 1 buc. IV. 
1.cearşaf (de aşternut) V 1.ambalat 
individual (set)  

1,108,260.94

86
Set pentru anes-
tezie epidurala, 
cu filtru, ac G18

Set pentru anes-
tezie epidurala, cu 

filtru, ac G18
Bucată 1517

I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 
8cm 3. marcat la fiecare 10 mm II. 
1. cateter mărime 19G, 90 cm III. 1. 
adaptor Tuhy Borst IV. 1. filtru hidro-
filic antibacterial V. 1.seringă - 10 ml 
2. conector luer-lock 3. steril PVC 4. 
radiopac  

165,933.42
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87 Set pentru 
cezariana

Set pentru cezari-
ana Bucată 3619

 l. 1. cerşaf pentru masa de instru-
mente 2. material: SMMS 3. mărime: 
~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearşaf 
pentru cezariană cu buzunar col-
ector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 
buc. III. 1.cearşaf pentru nou-nascut 
2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. 
clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat 
chirurgical (material SMS) ranforsat 
2. mărime: L (universală) - 2buc. 
VI.1. prosop pentru mîini 2.mărime: 
40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearşaf 
2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.

811,691.44

88
Sistem pentru 

nutritie enterala, 
gravitational

Sistem pentru 
nutritie enterala, 

gravitational
Bucată 15535

1.volum: 1200 ml 2.tansparent 
3.gradat 4.cu tub 150 cm 5.ambalat 
individual

383,271.32

89 Sisteme stomice Sisteme stomice Bucată 32565

Sistem stomic drenabil dintr-o sin-
gură piesă 1.cu evacuare 2. de tip 
deschis 3.dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 
4.sac din polipropilenă cu fereastra 
de vizualizare 5. flansa adezivă pen-
tru fixare ≥ 24 ore 6. mecanizm de 
eliminare de tip deschis 7.O clemă la 
maximum 5 pungi 8.cu filtru de căr-
bune activat  9.Gaura de tăiere (di-
mensiune ochi) min 10-15 mm până 
la max 65-70 mm 10. Flanşă flexibilă 
cu suport de adeziv hidrocoloid spe-
cial hipoalergenic cu aderare sigură 
şi protecție maximă a pielii.

696,302.96

90
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 12

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

12
Bucată 4192

1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual 

36,190.75

91
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 14

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

14
Bucată 10050

1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material:  latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual 

86,764.56

92
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 16

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

16
Bucată 46866

1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual 

404,607.77

93
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 18

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

18
Bucată 38092

1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual 

328,859.28
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94
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 20

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

20
Bucată 12041

1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon  5.orificii amplasate later-
al 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual 

103,953.44

95
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 22

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

22
Bucată 3860

1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual 

33,324.50

96
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 24

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

24
Bucată 1080

1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual

9,323.95

97
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 26

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

26
Bucată 600

1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual

16,452.25

98
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 28

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

28
Bucată 120

1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual

3,290.45

99
Sonda (cateter) 

urinara Foley 
CH 30

Sonda (cateter) 
urinara Foley CH 

30
Bucată 100

1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 
45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 
2 canale 4.material: latex siliconat 
sau silicon 5.orificii amplasate lateral 
6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 
8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip 
seringă 10.ambalat individual

2,742.04

100
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 10

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 10
Bucată 6948

1.dimensiuni: CH10, lungime:100 
- 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual  

17,606.84

101
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 12

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 12
Bucată 5439

1.dimensiuni: CH12, lungime:100 
- 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual 

13,782.90
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102
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 14

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 14
Bucată 4929

1.dimensiuni: CH14, lungime:100 
- 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual 

12,490.52

103
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 16

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 16
Bucată 16980

1.dimensiuni: CH16, lungime:100 
- 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual  

43,028.81

104
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 18

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 18
Bucată 20977

1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 
- 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual 

53,157.56

105
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 20

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 20
Bucată 5963

1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 
- 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual  

15,110.77

106
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 6

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 6
Bucată 1890

1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 
120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual  

4,789.43

107
Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 8

Sonda nazo-gas-
trica (tip Levin) 

CH 8
Bucată 5213

1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 
120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsura-
re a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual 

13,210.20

108
Spatule din lemn 

(apasatoare de 
limba),sterile

Spatule din lemn 
(apasatoare de 
limba),sterile

Bucată 91205

1.material: lemn, margini si suprafete 
fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 
1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a 
cîte 100 buc 4.Steril. 

3,036,197.10

109
Specula gineco-
logica tip Cusco 

L

Specula gineco-
logica tip Cusco L Bucată 52095

1.oglindă vaginala tip Cusco 2. 
mărime: L 3. material: plastic, tra-
sparent 3. Depărtător tip „şurub” 
4.steril 5.ambalate individual 
6.Non-toxice, hipoalergice, apiro-
gene 

312,776.64

110
Specula gineco-
logica tip Cusco 

M

Specula gineco-
logica tip Cusco M Bucată 170500

1.oglindă vaginala tip Cusco 2. 
mărime: M 3. material: plastic, tra-
sparent 3. Depărtător tip „şurub” 
4.steril 5.ambalate individual, 
6.Non-toxice, hipoalergice, apiro-
gene

970,727.54
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111
Specula gineco-
logica tip Cusco 

S

Specula gineco-
logica tip Cusco S Bucată 60742

1.oglindă vaginala tip Cusco 2. 
mărime: S 3. material: plastic, tra-
sparent 3. Depărtător tip „şurub” 
4.steril 5.ambalate individual 
6.Non-toxice, hipoalergice, apiro-
gene 

364,692.94

112

Tampoane 
impregnate cu 

alcool (large 
size)

Tampoane im-
pregnate cu alcool 

(large size)
Set 80924

1.dimensiuni:  60 x 60 mm (±5 mm) 
2. alcool izopropilic 70% 3.material 
nețesut 4.ambalat individual  6.în set 
a cîte min. 100 buc. .

1,575,449.83

113

Tampoane 
impregnate cu 

alcool (standard 
size)

Tampoane im-
pregnate cu alcool 

(standard size)
Set 89755

1.dimensiuni:  65 x 35 mm (±5 mm) 
2. alcool izopropilic 70% 3.material 
nețesut 4.ambalat individual  6.în set 
a cîte min. 100 buc. 

1,101,567.69

114

Tamponaşe ster-
ile fără alcool,  
p/u aplicarea 

după procedura 
(large size) 

Tamponaşe sterile 
fără alcool,  p/u 
aplicarea după 

procedura (large 
size) 

Set 9073
1.dimensiuni:  60 x 60 mm (±5 mm) 
2.fără alcool 2.ambalat individual în 
cutii de cîte 100 bucăți 

187,841.34

115

Tamponaşe ster-
ile fără alcool,  
p/u aplicarea 

după procedura 
(standard size)

Tamponaşe sterile 
fără alcool,  p/u 
aplicarea după 

procedura (stan-
dard size)

Set 10120
1.dimensiuni:  65 x 35 mm (±5 mm) 
2.fără alcool 2.ambalat individual în 
cutii de cîte 100 bucăți 

151,318.36

  Total: TOTAL      46,398,632.70
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

capacitatea economică şi financiară;

capacitatea tehnică şi/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

 
 
Alte informații:

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

Trimestru III - IV 2022

Tehnici 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.49 din 27.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

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)

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 45200000-9

Lucrări de reparație  a drumului 
R26 Bender - Causeni - Cimislia, km  
71+700 - 85+860 (sector km75+200 
- 75+630)

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

  24 260 510,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

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

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

August 2022

Tehnici 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 Execuția lucrărilor 2022-2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 04.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante şi obiectul prin-
cipal de activitate (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 medico-sanitară publică cu activitate națională 
responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgen-
ţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri

□Licitație deschisă  

□Altele: [Indicați]
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în 
cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □  
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022 
-REPETAT

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653565745673 /21057193
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653565745673?tab=contract-notice
Data publicării: 26 mai 2022, 15:04

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: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică:  4 (patru)

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653565745673
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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.1 din 22.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertanților:

Denumire SRL « Repromed SRL»
IDNO 1005600054977
Date de contact 

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

MD-2001, mun.Chişinău,  bd.Cuza Vodă, 29/1

Telefon/fax:   (022) 263-888

E – mail:         info@repromed.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data con-

tractului
Suma, incl.

TVA
1 1.Dispozitiv rentgenologic “Duo Diagnostic, Philips” buc 2 449/30.06.2022 86 400,00

Total 86 400,00

Denumire SRL « Denolga Medical»
IDNO 1005600059558
Date de contact 

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

MD-2012, mun.Chişinău, str.Grenoble, 149A

Telefon/fax:   022-260-602

E – mail:         olesea.cucerenco@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data con-

tractului
Suma, incl.

TVA
2 2.Microscop neurochirurgical “OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss” buc 1 450/28.06.2022 59 400,00
3 3.Microscop microchirurgical “OPMI VARIO 700, Carl Zeiss” buc 1 450/28.06.2022 48 153,60

Total 107 553,00

Denumire SRL «Echipamed-Plus SRL»
IDNO 1003600077677
Date de contact 

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

MD-2001, mun.Chişinău, str.Valea Trandafirilor, 24B, 
of.2-7

Telefon/fax:   (022) 234-349, (022) 234-225

E – mail:        office@echipamed.com  
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor U/M Cant. Nr./data con-

tractului Suma, incl.TVA

5 5.Analizator biochimic “BS-200, Mindray” buc 1 451/28.06.2022 5 760,00
6 6.Analizator biochimic “XN-1000i, Sysmex” buc 1 451/28.06.2022 5 760,00
7 7.Coagulometru “CA-560, Sysmex” buc 1 451/28.06.2022 5 760,00
8 8.Analizator ionometric “HumaLyte Plus 5, HUMAN” buc 1 451/28.06.2022 5  040,00

Total 22 320,00

Denumire SRL «Moldan Service SRL»
IDNO 1002600043026
Date de contact 

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

MD-2001, str.Șciusev 16, of.2

Telefon/fax:   (022) 53-01-95 / 079-80-77-33 / 
079-422-107

E – mail:        office.moldan.service@gmail.com  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, incl.
TVA

9
9.Generator oxigen “IMT-PO 3550, INMATEC”, Compresor 
“KS-124, BOTTARINI”, Uscător aer “MD 150, ING. ENEA MAT-
TEI S.P.A.”

lot 1 452/30.06.2022 166 680,00

Total 166 680,00

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) publi-
cărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001; (022) 820 652, 820-651;  contestatii@ansc.md / 
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:office.moldan.service@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057193/lot/11576131/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057193/lot/11576131/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057193/lot/11576131/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  05.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante 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 medico-sanitară publică cu activitate națională 
responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru Bunuri   /   Servicii   /   Lucrări

Obiectul de achiziție
Lucrări de extindere a rețelei de gaze medicale 
(s.Traumatologie III)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654848398356 / 21058106
Data publi-
cării: 10 iun 2022, 11:12

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654848398356?tab=con-
tract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut   /   Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț / Cel mai bun raport cali-
tate-cost

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru / Sistem dinamic de achiziții / Licitație elec-
tronică

Nr. oferte primite

Total: 1 (unu)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1 (unu)

 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654848398356
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654848398356?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654848398356?tab=contract-notice
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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.1 din 28.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL «DATA CONTROL»
IDNO 1003600007935
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

MD-2025, mun.Chişinău, str.Nicolae Testemițeanu 17/6

Telefon/fax: (022) 27-37-12   /   E – mail: contact@datacon-
trol.md 

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

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:
Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

1 Lucrări de extindere a rețelei de gaze medicale 
(s.Traumatologie III)

Lot 1 460 / 05.07.2022 488 652,30

Total 488 652,30

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) publică-
rilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001; (022) 820 652, 820-651;  contestatii@ansc.md / 
www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contact@datacontrol.md
mailto:contact@datacontrol.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651246561126  din 29.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Raducan” Grinauti
Localitate s. Grinauti  r. Ocnita
IDNO 1007604002305
Adresa RM.raionul Ocnita s. Mihalaseni
Număr de telefon/fax 027171522 ;027171483
E-mail colegiugrinauti@gmail.com
Pagina web oficială colegiugrinauti@gmail.com
Persoana de contact Soltan Ana 027171483 colegiugrinauti@gmail.com
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)

Institutie Publica Invatamint

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pret
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

Lucrari□  

Obiectul de achiziție Reparația curentă a sistemului de încălzire a blocului de 
studii

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651246561126  
Data publicării:29.04.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1651246561126  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:10 (zece)

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:
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 
ocds-b3wdp1-MD-1651246561126 din 29.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumire FAITEC-M SRL
IDNO 1003602014467
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Date de contact 

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

Mun. Bălți, str. Kiev 48-A, tel 069937000

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

  Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

     Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrari de reparatie(schimbarea 
usilor si geamurilor) la camin si 
schimbarea usilor la laboratoare 
si cabinetele din blocul de studii

45330000-9 1 unitate Nr.12 din 
03.06.2022

637954,80 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

Nr. PNFP din  01.07.2022 .   

Tipul procedurii de atribuire apli-
cate

 Procedură de negociere

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

 Conform Hotărârii de Guvern nr.599 din 12.08.2020 pct. 128 subpct.1) și 2)   
„Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare în următoarele cazuri: 1) dacă în cadrul unei 
proceduri de licitație deschisă, restrânsă, cerere a ofertelor de prețuri sau dialog competitiv 
organizate pentru achiziția bunurilor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă 
nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată, cu condiția să nu fie modificate în mod substanțial 
condițiile inițiale ale achiziției conform prevederilor punctului 129, iar absența concurenței 
nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției publice;

2) ca o măsură strict necesară, atunci când termenele de aplicare a procedurilor de 
licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu 
pot fi respectate din motive de maximă urgență, determinate de evenimente imprevizibile 
și care nu se datorează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractan-
te. În acest caz, motivele invocate pentru a justifica urgentarea achiziției nu trebuie să re-
prezinte rezultatul neglijenței autorității contractante. Autoritatea contractantă stabilește 
durata contractului pentru perioada necesară, pentru a face față situației de urgență care 
a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare;

La 01.06.2022 a fost publicată procedura de achiziționare a produselor alimen-
tare pentru semestrul II anul 2022.

La data de 21.06.2022 când a avut loc deschiderea ofertelor (LD nr. 21057502) 
s-a constatat că pentru loturile nr. 1,3, 5, 11, 14, 16, 19-21,23,24, 28-30, 39, 42-45, 47, 
48, 49 - ofertele depuse depăşesc cu 30% suma estimată, respectiv în conformitate 
cu prevederile art. 71 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice loturile date sunt 
anulate.

Astfel, până la desfăşurarea unei proceduri de achiziții noi cu ajustarea prețurilor co-
respunzătoare, s-a decis achiziționare în regim urgent pe un termen de 30 de zile a 
produselor alimentare a căror sume estimativă depăşesc 30%  

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Natalia Țurcanu tel. 022 403 697

Date cu privire la procedura de atribuire:

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
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Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare necesar urgent pentru o perioadă de 30 zile
Anunțul de participare Nr.:    - 

Data publicării: -
Link: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire utilizate

- 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
160/22 din 30 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Serviabil FPC
 IDNO  1003600030995

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

Telefon: 068404495, 069381083

 E-mail: serviabil@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

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

 Da □       Nu  

 Subcontractanți
(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

 Da □       Nu     

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 
TVA

1 Lot 6. Chefir 2,5%, ambalat în 
pachet de polietilenă 0,5 litri. 15800000-6 700 l

Contract nr. 
06-143/22 din 

01.07.2022

12740,00

2 Lot 7. Smântână de 10%, ambalată 
în pachet de polietilenă 0,5 kg. 15800000-6 235 kg  8812,50

3 Lot 8. Brânză de vaci de 5%, pas-
teurizată, ambalată a câte 5,0 kg. 15800000-6 420 kg  32340.00

 

Denumire Alim Total SRL
IDNO 1014600000912
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Date de contact 

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

E-mail: alim.total@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele)

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul 
din contract)

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 Lot 1. Paste făinoase de grup A, obţin-
ute din făină de grâu tare (durum) de 

calitate superioară (clasa 1) sau de 
calitatea întâi (clasa 2). Sortimente: 

spaghete, sfredeluş.

15800000-6

250 kg

Contract 
nr. 06-

144/22 din 
01.07.2022

2 Lot 2. Fulgi din ovăz, calitate supe-
rioara, ambalat (ambalaj minim 1 kg, 

maxim 5kg)
250 kg

3 Lot 3. Crupe din mei calitate supe-
rioară, ambalat, ambalaj minim 1 kg, 

maxim 5
220 kg

4 Lot 4. Mazăre verde conservată, cali-
tate superioară, fără depuneri de ami-
don, în borcan 5

de 0,7 kg.

100 kg

5 Lot 5. Fructe uscate în asortiment 
(mere, pere) (ambalaj  în saci din 

hârtie, 5kg-10 kg)
35 kg

6 Lot 9. Zahăr tos din sfeclă de zahar, 
ambalat în saci a câte 50kg 670 kg

6950,00

5850,00

4371,40

2200,00

1669,50

12864,00
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7 Lot 10 Hrişcă bob întreg, calitate 
superioara, ambalat (ambalaj min-

im 5 kg)

15800000-6

250 kg

Contract 
nr. 06-

144/22 din 
01.07.2022

8 Lot 11 Orez bob rotund, calitate 
superioara, şlefuit ambalat (amba-

laj minim 5 kg)
385 kg

9 Lot 16 Mere proaspete,calitativi 
fără semne de alterare mărime 

medie 
700 kg

10 Lot 17 Dovlecei proaspeti calitativi 
de marime medie ,fara semne de 

alterare . 
250 kg

11 Lot 19 Ardei dulci proaspeți fără 
semne de alterare 420 kg

12 Lot 20 Castraveți proaspeți, cal-
itativi fără semne de alterare cu 

mărime medie
300 kg

13 Lot 21 Persici proaspeți întregi,fără 
semne de alterare , să ajungă în 

stare satisfăcătoare la locul de des-
tinație.

170 kg

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 (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

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

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 -

          

11225,00

10857,00

6160,00

4425,00

10416,00

7440,00

3740,00

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  01.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.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 for-
mă de achiziție comună)

--

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de par-
ticipare

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participare)

- art.56 alin.(1) lit.c) a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice;

- din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor 
exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările 
și serviciile necesare și nu există o altă alternativă.

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

servicii

Obiectul de achiziție servicii de deservire tehnică pe perioada de garanție a ambarcațiunilor 
de model Wellboat

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: ---
Link-ul: ---

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total:1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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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. 32 din 16.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Namaian Deg SRL
IDNO 1004600050248
Date de contact 

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

R.Moldova, m.Chişinău, s.Hulboaca, str. 

C. Negruzzi, 40
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     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1 Servicii de deservire tehnică 
pe perioada de garanție a ambar-
cațiunilor de model Wellboat

50241000-6
300 buc.

113 din 
23.06.2022 59 400,00

           Total 59 400,00
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 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. 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 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. 19  din     05.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

valoarea estimata este este egală cu sau mai mare decât pra-
gurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrari     
Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală etajul 2,  din incinta clă-

dirii  CMF-6, al IMSP AMT Buiucani,  str. P. Movila 6, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654075677639
Data publicării: 01.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057464/
lot/11577628

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitatie deschisa

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii:, SC Hiperteh SRL Fabianca SRL, Giesena SRL, Budei-
com  SRL Moldsercon SRL Consit PRO SRL Atar Inter SRL

 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
9 din 09.06.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire IDNO Date de contact Întreprindere 
mică/ mijlocie

Asociație 
operatori 
economici

Subcon-
tractanți

SC Hiperteh SRL 1003600080897 mun. Chisinau, str. Puskin 44, of. 
18, 069270422, hiperteh@mail.ru Da Nu Nu

 
 
 
 

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654075677639
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lucrari de reparatie capitala etajul 2, al 
IMSP AMT Buiucani, din incinta clădirii  
CMF-6, str. P. Movila 6, mun. Chișinău,

45215140-0 1 buc Nr. 10 din 
04.07.2021 3353347,88

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

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect şi/sau un 
program finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se re-
feră anunțul respectiv

Nu        
Data şi referința publicărilor:  nu 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax 022-205-221
E-mail achiziții@usmf.md
Adresa de internet www.usmf.md
Persoana de contact Mariana Ciorba
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație curentă a căminelor studen-

țeşti din cartierul Malina Mică
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653997468872

Data publicării: 31.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21057408/lot/11577488/

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653997468872
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție :

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 38 din 22.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ”Comod Construct” SRL
IDNO 1017600015458
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia 
5C, ap. 5

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lucrări de reparație curentă a 
căminelor studențeşti din carti-
erul Malina Mică

45453000-7
1 buc

___ din 
____.06.2022

1096296,96

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 81/22 din_05.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii şi Protecției Sociale
Localitate Mun.Chişinău
IDNO 1021601000115
Adresa Mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 268 809
E-mail secretariat@social.gov.md  
Adresa de internet www.social.gov.md 
Persoana de contact Diana Cucereanu, tel. 022 268 809, email: diana.

cucereanu@social.gov.md 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        Servicii        Lucrări □

Obiectul de achiziție

Servicii de pază fizică pentru Blocul locativ din str. Alba 
Iulia 91/3, mun. Chişinău destinat participanților la lichi-
darea consecințelor avariei de la Centrala Atomo Electrică 
Cernobîl pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2022

Anunțul de participare
Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1655193537817
Data publicării: 14.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655193537817?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici 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

mailto:secretariat@social.gov.md
http://www.social.gov.md
mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655193537817
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655193537817?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655193537817?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. 74/22 din 29.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI
IDNO 1010600043506
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 79
e-mail: secretariat@serviciipaza.md, tel. 022 256 256 

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

Da □       Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lot 1. Servicii de pază fizică pentru Blocul 
locativ din str. Alba Iulia 91/3, mun. Chişi-
nău destinat participanților la lichidarea 
consecințelor avariei de la Centrala Ato-
mo Electrică Cernobîl pentru perioada 01 
iulie – 31 decembrie 2022

79713000-5 6 servicii/ 
luni

77-COP din 
05.07.2022 220968,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect 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) publică-
rilor:

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 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:secretariat@serviciipaza.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 16 din 05 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

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

Adresa de internet Spital.md

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

Tipul autorității contractante 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)

Instituția Medico-Sanitară Publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Dezinfectante pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654758485070

Data publicării: 09.06.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21058003/

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

 
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 din 24 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire SRL Dezmed-CV
IDNO 1008600056835
Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Caucaz 8,Tel.069519995, e-mail: 
dez_2004@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 1.Dezinfecţia suprafețelor cu semnifi-
cație epidemiologică cît şi alte tipuri de 
suprafețe (Expoziția: ≤ 30 min)

24300000-7 740000 L Nr.156 din 
04.07.2022

135 302,40

2 2.Dezinfecţia dispozitivelor medicale 
(cu excepția opticelor) şi suprafețelor 
cu semnificație epidemiologică cît şi 
alte tipuri de suprafețe (Expoziția: ≤ 30 
min )  
(ambalaj ≤ 5 litri)

24300000-7 40000 L

3 3.Dezinfecţia dispozitivelor medicale 
(cu excepția opticelor) şi suprafețelor 
cu semnificație epidemiologică cît şi 
alte tipuri de suprafețe (Expoziția: ≤ 30 
min )      
(ambalaj ≤ 1 litru)

24300000-7 20000 L

4 5.Dezinfectarea şi curățarea
suprafețelor şi dispozitivelor medicale 
(cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri)

24300000-7 6000 L

5 6.Dezinfectarea şi curățarea
instrumentelor medicale (cu
excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litre)

24300000-7 6000 L

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

2. Alte informații:

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652943787242 din __.06.2022                   

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 atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de partici-
pare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □               Servicii V □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii medicale
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652943787242

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21056753/
Data publicării/transmiterii: 19.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639730376138
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639730376138
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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-1652943787242 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire Imunotehnomed SRL
IDNO 1002600012565
Date de contact 

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

Mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 42, tel. 0-22-81-
11-74, 0-22-73-87-20

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, inclusiv 
TVA

1 RPR 85100000-0 500 analiza Nr.118 din __.06.2022 8000

2 Examinarea la fungi a raclajului 
cutanat

85100000-0
10 investigații Nr.118 din __.06.2022 1725

II.

Denumire IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile
IDNO 1003600151517
Date de contact 

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

Mun. Chişinău, str. Costiujeni, 5/1, tel.0-22-79-41-11

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       V
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 Nr. şi data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Dermatoscopie 85100000-0 10 investigații Nr.119 din __.06.2022 400
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639730376138
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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. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
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)

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații a spațiilor 
sanitare

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654071623669
Data publicării: 01.06.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1654071623669

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 uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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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. ____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Maistcons Grup”

IDNO 1003600151780

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. 
Lot.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Serviciilor de proiectare a lu-
crărilor de reparații a spațiilor 
sanitare

71200000-0 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 229 992,00

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 (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   din___________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice şi

 persoane cu   dizabilități s.Cocieri r. Dubăsari

Localitate s.Cocieri r. Dubăsari str.Țărmului 2B

IDNO 1007601011401

Adresa Republica Moldova, of  4571 s.Cocieri str.Țărmului 2B

Număr de telefon/fax 024852580

E-mail cp.cocieri1@anas.md

Adresa de internet
Persoana de contact
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)

Mițcul Tamara /Agatiev Tamara 

tel 0248-52-580

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/acor-
dului-cadru

Bunuri □  
Servicii □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Reparație capitală a unui etej Blocul 3A.
Anunțul de participare Nr.:16 

Data publicării:30.03.2022
Link: Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1648640510546

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 uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total:3 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

mailto:cp.cocieri1@anas.md
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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. 19 din 14.04.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Budeicom
IDNO 1008600033876
Date de contact 

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

0-22-26-02-88, 0-699-45-164

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

LOTUL 1    Demolari, Reperație, 
Apeduct-Canalizare, Incalzire, 
Rețele electrice interne (REI)

45453000-7 42 din 
07.06.2022

1 432 542,83

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. 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

mailto:contestatii@ansc.md


66

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923 din 24 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hîncești
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa MD-3401, RM, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
Număr de telefon/fax 068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact Lupaşcu Simion
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)

Nu se aplica

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

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie a drumului L530 R33 de acces spre s. 
Tălăești

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923
Data publicării: 20.04.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21055389/

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 uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică -
Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 7
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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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1650455250923 din 16 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL  „Service Tulis”
IDNO 1008600055838
Date de contact 

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

s. Costești, r-nul Ialoveni, tel. |060225511,          
e-mail: imix.md@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

da □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparaţie a drumului 
L530 R33 de acces spre s. Tălăești

45233142-6 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1650455250923

/41
24.05.2022

  1 830 791,94

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

1. 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. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652792811626 din 04 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hîncești
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa MD-3401, RM, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
Număr de telefon/fax 068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact Lupaşcu Simion
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)

Nu se aplica

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie a drumului L526 de acces spre 

s. Semionovca
Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1652792811626

Data publicării: 17.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21056646/

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 uti-
lizate

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: 0
Pe cale electronică: 2
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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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652792811626 din 03 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA  „Drumuri Ialoveni”
IDNO 1003600106403
Date de contact 

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

or. Ialoveni, str. Chilia 2 a, tel. 0 268 2-93-93,          
e-mail: ialoveni_drum@asd.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. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparaţie a drumului 
L526 de acces spre s. Semionovca

45233142-6 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1652792811626 /50

10.06.2022

  561 951,28

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

1. 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. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1653910866367 din 04 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hîncești
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa MD-3401, RM, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
Număr de telefon/fax 068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact Lupaşcu Simion
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)

Nu se aplica

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Bunuri □

Obiectul de achiziție Generator de curent electric
Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1653910866367

Data publicării: 30.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 11576923/

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 uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică -
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1653910866367 din 08 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Promo Soluții”
IDNO 1007600051556
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90 of. 207, tel. 
060233488,          e-mail: office@etop.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. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1 Generator de curent electric 31120000-3 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1653910866367 /49

09.06.2022

  298 746

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

1. 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. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652703936422 din 04 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hîncești
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa MD-3401, RM, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
Număr de telefon/fax 068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact Lupaşcu Simion
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)

Nu se aplica

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie capitală a Oficiului Medicilor de Fa-
milie din s. Buțeni

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1652703936422
Data publicării: 16.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21056526/

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 uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică -
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652703936422 din 03 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Etalon Construct”
IDNO 1020600006434
Date de contact 

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

mun. Chisinau bd. Mircea cel Batrin 34 of.190, 

tel. 069 208 830,          e-mail: etalonconstructsrl@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparaţie capitală a 
Oficiului Medicilor de Familie 
din s. Buțeni

45200000-9 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1652703936422  /52

10.06.2022

  299 498,06

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

1. 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. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652959014176 din 04 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hîncești
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa MD-3401, RM, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
Număr de telefon/fax 068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact Lupaşcu Simion
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)

Nu se aplica

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preț
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

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie capitală a Oficiului Medicilor de Fa-
milie din s. Călmățui 

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1652959014176
Data publicării: 19.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21056782/

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 uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică -
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4



75

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652959014176 din 03 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Alarcon Group”
IDNO 1017605003285
Date de contact 

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

or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare 98 of.4, 

tel. 078561019,          e-mail: alarcon_group@ya-
hoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparaţie capitală a Ofi-
ciului Medicilor de Familie din s. 
Călmățui

45200000-9 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1652959014176  

/53
10.06.2022

  455 214,58

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

1. 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. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549-7 din 01.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare a drumului G122 

M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, 
sectorul km 5+140 – 18+080

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 98 478 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din ca-
drul portalului guvernamental www.mtender.
gov.md)  

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
https://e-licitatie.md/achizitii/11844/lucrari-de-reabi-
litare-a-drumului-g122-m3-sagaidacul-nou-satul

Data publicării anunțului de participare 23.01.2020
Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uni-
unii 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/acordu-
lui-cadru

Bunuri □     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finan-
țat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Programul privind repartizarea mijlo-
acelor fondului rutier pentru drumurile publice 
naționale]

https://e-licitatie.md/achizitii/11844/lucrari-de-reabilitare-a-drumului-g122-m3-sagaidacul-nou-satul
https://e-licitatie.md/achizitii/11844/lucrari-de-reabilitare-a-drumului-g122-m3-sagaidacul-nou-satul
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

07.05.2020

Denumirea operatorului economic SRL ”Irinda Prim”
Numărul și data contractului de achiziție/
acordului-cadru

Nr: 06-14/157
Data: 22.05.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 97 632 522,44
Inclusiv TVA: 117 159 026,93

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 30 decembrie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice, art. 76 (7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Acord aditional nr. 1 din 09.10.2020

    -Valoarea lucrarilor incluse (+) 971 522,92

    -Valoarea lucrarilor excluse (-) 72 968,96

 Acord aditional nr. 2 din 12.11.2020

   -Valoarea lucrarilor incluse (+) 287 059,13

 Acord aditional nr. 3 din 30.12.2021

   -Termen de executie 31.12.2022

 Acord aditional nr. 4 din 30.12.2021

  -Valoarea lucrarilor incluse (+) 244 382,40

 Acord aditional nr. 5 din 01.03.2022

  -Modificarea garantiei de buna executie

Acord aditional nr. 6 din 14.06.2022

  -Valoarea lucrarilor incluse (+) 571 216,80

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în proces de executare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal  din 28.06.2022 al grupului de lucru al ÎS ASD, în componența:   

      Tatiana Rogovei, şef direcție implementare proiecte Î.S.„ASD”   

      Sergiu Bejan, Inginer-şef proiect S.R.L. ”Universinj”

      Igor Galeamov, Director S.R.L. ”Irinda Prim”
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     Andrei Nagacevschi, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”

   a examinat, situația la obiectul „Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3– Sagaidacul Nou–Satul Nou–
Mihailovca–R26, sectorul km 5,14–18,08” și se propun următoarele.

         La solicitarea Primăriei s. Satul Nou, r-ul Cimişlia, se propune includerii unui podeț tubular din beton 
armat cu Ø 1,0 m, la PC 91+25, cu scopul evitării riscul inundației terenului agricol cu o suprafață de 25 ari, 
în zona drumului, km 9,0 , care au fost depistate în rezultatul ploilor torențiale.

         Având în vedere că s. Selemet are o amplasare geografică pe pantă față de drumul G122, astfel în scopul 
protecției acceselor laterale de eroziunea pietrei sparte, Primăria s. Selemet, r-ul Cimişlia propune mărirea 
suprafeței acceselor asfaltate cu 200 m2,  care se vor executa în locurile cu cel mai mare impact negativ. 

          După elaborarea proiectului de execuție și până la momentul începerii execuției lucrărilor pe sectorul 
km 5,14 – 18,08, s-au executat  lucrări care au impus careva modificări a proiectului de execuție, și anume:

         - reparația îmbrăcămintei rutiere în cadrul proiectelor ,,Drumuri Bune”- la implementarea acestor 
proiecte (în baza unor liste de cantități de lucrări), nu au fost respectate cotele, declivitățile transversale 
și longitudinale ale proiectului de execuție. Sistemul rutier executat în cadrul acestui program, nu satisfac 
condițiile tehnice de rezistență pentru categoria de drum proiectată. Astfel, apare necesitatea demolării 
prin frezare a sectoarelor reparate;

         - execuția lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare în s. Satul Nou – au condus la reamplasar-
ea trotuarului de la marginea părții carosabile pe marginea gardurilor gospodăriilor, pe sectorul de drum 
PC84+00- PC85+87;

         - construcția unei stații de alimentare cu combustibil în s. Satul Nou – au condus la modificarea profilului 
drumului în plan transversal și longitudinal pe sectorul PC PC84+00- PC85+90.

         Reieşind din cele expuse, pentru realizarea completă a obiectivului a apărut necesitatea actualizării 
proiectului inițial. 

         Astfel, în baza contractului nr.06-15/352 din 25.08.2020 încheiat cu S.R.L.”Universinj”, au fost realizate  
actualizări și completări la proiectul existent, care include:

-modificarea soluțiilor de reparație a sistemului rutier;

-modificarea profilului drumului;

-recalcularea cantităților de lucrări.

         Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 
art. 76, al. 7(2), dar şi prevederile contractuale, grupul de lucru stabileşte necesitatea operării modificări-
lor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional 
privind modificarea valorii contractuale, conform  devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările 
realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului 
adiţional nr. 7 din 30.06.2022 privind modificarea valorii contractului. 

Denumire operator economic Lucrări modificate, lei inclusiv TVA

SRL ”Irinda Prim” (+) 1 398 240,31
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ANUNȚ
 privind rezilierea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1618562797077-1  din 14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe dru-

mul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7
Cod CPV 45233141-9
Valoarea estimată a achiziției 26 213 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1618562797077 
Link: 

https://e-licitatie.md/contract-notice/23436   
Data publicării anunțului de participare 16.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloace-
lor fondului rutier pentru drumuri publice naționale 
pentru anul 2021

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

26.05.2021

Denumirea operatorului economic S.C,,Dromas-Cons,, S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/140

Data:03.06.2021

https://e-licitatie.md/contract-notice/23436
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 20 937 502,91
Inclusiv TVA: 25 125 003,49

Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție 30.12.2022

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

Tipul modificărilor Rezelierea contractului  
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

- AA1 majorarea valorii contractului 

(+ 1 362 393,28)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului verbal  din 17.06.2022,  grupul de lucru tehnic în componența: 

              Tatiana Rogovei, șefă direcție implementare proiecte Î.S.„ASD” 

               Piotr Dacin, Director general S.R.L. „Dromas-Cons”

              Andrei Rogut, Responsabil tehnic al Î.S. „ASD”

              Alexei Dolganiuc, Director S.R.L. ”Universcons”

 a examinat situația la  obiectul „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călăraşi-Pîr-
jolteni-Căbăeşti, km 2-7” şi au constatat următoarele:

      Antreprenorul, S.R.L. „Dromas-Cons”, a menționat că conform proiectului este prevăzută înlăturarea 
totală, prin frezare, a straturilor din beton asfaltic al sistemului rutier existent cu utilizarea lui ulterioară la 
prepararea şi aşternerea stratului de mixtură asfaltică MAMG tip „K” în sistemul rutier nou.

        Având în vedere că amestecul de asfalt reciclat MAMG tip „K” este proiectat conform CP D.02.12-2014, 
la care până în prezent nu sunt întocmite reglementări tehnice conform cărora să fie eliberat certificatul de 
conformitate, astfel reiese că nu poate fi verificată calitatea amestecului compozit.

        Proiectantul în situația creată a înaintat soluții şi anume înlocuirea stratului din mixtura MAMG tip „K” 
cu strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură de tip BAD22,4,  H-5,0 cm şi micşorarea grosimii 
stratului de uzură din beton asfaltic cu criblură de tip BA16 de la 5,0cm la 4,0cm, iar stratul de egalizare din 
piatra sparta LA30, Hmed-8,0cm de înlocuit cu un strat din asfalt frezat. 

         În demersul nr. 06-05/2777 din 13.05.2022 Beneficiarul a înaintat Antreprenorului soluții de modificare a 
constructivului sistemului rutier şi a solicitat întocmirea devizului de cheltuieli în prețurile ofertei adjudecate. 
Propunerea menționată nu a fost acceptată de către Antreprenor din motive, că soluțiile propuse nu s-au 
luat în calcul la întocmirea ofertei inițiale.

        Soluțiile menționate duc atât la modificările constructivului îmbrăcămintei rutiere, cât şi la majorarea 
costului contractului. Antreprenorul a menționat că aceste modificări sunt esențiale şi sunt în defavoarea 
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întreprinderii.

       Aflându-se în situația când Antreprenorul nu acceptă soluțiile propuse şi Î.S. „ASD” nu are pârghii  de al 
impune, a  fost luată decizia de a rezilia contractul de antrepriză nr. 06-14/140 din  03.06.2021 între Î.S. „Ad-
ministrația de Stat a Drumurilor” şi S.R.L. „Dromas-Cons” prin acordul părților.

      În acest sens, s-a întocmit devizul de cheltuieli a volumelor de lucrări care urmează a fi excluse din devizul 
general în prețurile ofertei adjudecate.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional nr.2 dun 11.07.2022 privind rezilierea contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

               S.C,,Dromas-Cons,, S.R.L. (-) 25 379 892,23
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1626955052814 - 2 din 15.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 212296

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul 
R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79 - 18,262)

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 14 781 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626955052814
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1626955052814?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 22.07.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind pro-
iectul (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 pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor 
fondului rutier pentru drumuri publice naționale]

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

28.08.2021

Denumirea operatorului economic S.A. „Drumuri Bălți” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06-14/231

Data: 09.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 15 999 122,04

Inclusiv TVA: 19 198 946,45

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 30 decembrie 2022
 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

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

AA1 din 16.05.2022 cu privire la modificarea valorii contractului:

-lucrări incluse 457 148,07 lei inclusiv TVA

Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv, grupul de lucru tehnic, în componența (conform proce-
sului-verbal din 07.07.2022):

Andrei Ermurachi, şef Serviciul monitorizare proiecte al Î.S. „ASD”,

Victor Rogovei, şef „Sectorul Bălți” al S.A. „Drumuri Bălți”,

Vladimir Livinschi, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”,

a examinat, situația creată la implementarea obiectivului „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe 
drumul R15 M5-Glodeni, km 0,00-33,47 (sector km 17,790 - km 18,262)” şi a constatat următoarele.

În cadrul vizitei în șantier din 23.06.2022 s-a examinat vizual starea terasamentului existent, 
întrucât, în urma compactării terasamentului drumului, în fața ruloului se formează valuri. Astfel, în scopul 
determinării stării pământului s-au prelevat probe de laborator din fundația drumului şi din materialul 
depozitat obținut de la demolare. În rezultatul examinării raportului de încercări s-a constatat că pământul 
din terasamentul existent este supraumezit şi obținerea coeficientului de compactare k=1, a pământului 
din fundație este imposibil de obținut.

 În contextul celor expuse, se propun următoarele:

- înlocuirea pământului supraumezit de pe sectorul de drum PC 180+00 – 181+60 până la adâncimea de 
0,6m cu transportare în depozit, V=1350m³;

- scarificarea pământului mai jos de adâncimea de 0,6m, până la 30-40 cm adâncime cu uscare şi compactare 
de pe acelaşi sector, S=2400m²;

- amenajarea terasamentului cu pământ din stoc şi agregate de la demolare în proporție de 1:1 cu 
compactare, grosimea stratului 20-25 cm, până la cerințele proiectului, V=1350m³.

În acest sens, a fost elaborat devizul de cheltuieli pentru volumele de lucrări care urmează a fi incluse în 
devizul general. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul con-
tinuării execuției lucrărilor la acest obiectivului.
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Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 
76, al. 7(2), dar şi prevederile contractuale, grupul de lucru stabileşte necesitatea operării modificărilor în 
contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional privind 
modificarea valorii contractuale conform devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate 
cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

Ținem să menționăm că lucrările suplimentare sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia, au apărut 
în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă şi Antreprenorul nu au putut să le prevadă, iar 
în situația actuală soluția propusă este optimală şi constituie unica modalitate de a menține sistemul rutier 
funcțional.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului 
adiţional nr. 2 din 14.07.2022 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 06-14/231 din 
09.09.2021

Denumire operator economic Lucrări incluse, lei inclusiv TVA

S.A. „Drumuri Bălți” (+) 100 876,80

_____________________
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 1 din 15.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Buciumaş Sergiu 069712387, jurist@cnts.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor diagnostice, reactivele chimi-

ce şi consumabilele medicale, consumabile de laborator, 
dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de 
Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022

Cod CPV 33600000-6
Valoarea estimată a achiziției 998 895,48
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637845612456
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047584/

Data publicării anunțului de participare 25.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat     

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

24.01.2022

Denumirea operatorului economic DacSpectroMed SRL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637845612456
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/8
Data:15.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 51840,00
Inclusiv TVA: 59788,80

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 15.02.2022- 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 Art. 76 alin. (7) 
-  2),4)

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

Nu este cazul

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În cadrul procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 din 
20.12.2021 privind achiziţionarea de produse diagnostice, reactivelor chimice şi consumabilelor medicale, 
consumabilelor de laborator, dezinfectanți  necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sânge-
lui pentru anul 2022, a fost atribuit contractul de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/8 
din 15.02.2022 operatorului economic “DacSpectroMed“ SRL cu valoarea totală de 59788,80 lei inclusiv 
TVA (51840,00 fără TVA).

Descrierea achiziției înainte de modificare:

Conform contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/8 din 15.02.2022 a fost achiziționat Material 
de control, nivel înalt, scăzut, normal şi set pentru determinarea fibrinogenului necesar în activitatea Cen-
trului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022

Descrierea achiziției după modificare:

Modificarea valorii contractului prin: micşorarea cantităților real necesare în activitatea Centrului Național 
de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022.

Nr.

d/o

Denumirea Forma 
farma-
ceutică

Cantitatea 
conform con-

tractului

Cantitatea ce urmează 
a fi  micșorată 

1.1 Material de control, nivel înalt (D-Check D Plus) Set 12 -6
1.2 Material de control, nivel scăzut (D-Check D Plus) Set 12 -6
1.3 Material de control, nivel normal (D-Check D Plus) Set 12 -6
1.4 Set pentru determinarea fibrinogenului Set 48 -48

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform demersului din 01.07.2022 înaintat de dna Natalia Piscorschi Șef LCCPSSP şi demersului din 
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01.07.2022 înaintat de dna Svetlana Braga Șef  LRI din cadrul CNTS, dar şi analizând situația stocurilor de 
produse diagnostice, reagenți de laborator, reactivi chimici şi consumabile medicale la 6 luni de activitate în 
laboratoarele instituției, care necesitau în activitate astfel de reagenți, s-a constatat că la poziția Set pentru 
determinarea fibrinogenului există stoc suficient pentru activitatea de determinare a fibrinogenului până 
la finele anului, iar pentru pozițiile Material de control, nivel înalt, Material de control, nivel scăzut, Material 
de control, nivel normal, având în vedere că reagentul dat va fi utilizat numai de laboratorul de referință, iar 
în lună se utilizează numai un set de reagent de laborator, cantitatea acestora până la finele anului 2022 va 
fi numai a câte 6 seturi per fiecare reagent de laborator.

De asemenea de menționat faptul că în cadrul laboratoarelor LCCPSSP şi LRI, drept urmare a suportului 
oferit de Crucea Roşie din Elveția, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de tehnologii 
noi în activitatea laboratoarelor menționate, situație care nu putea fi cunoscută la momentul demarării 
achiziției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 din 20.12.2021. Menționăm, că noile tehnologii au 
fost asigurate şi cu consumabile/reagenți necesari pentru activitatea acestora până la finele anului curent. 
Astfel, pornind de la tehnologiile existente şi necesitatea reală în reagenți şi materiale de control, cantita-
tea contractată pentru anul curent, conform contractului încheiat în achiziția publică nr. ocds-b3wdp1-
MD-1637845612456 din 20.12.2021, urmează a se modifica, prin micşorarea de cantități pentru unele 
poziții de bunuri contractate. 

Drept urmare a celor expuse, grupul de lucru pentru achiziții publice al Centrului Național de Transfuzie a 
Sângelui, a luat decizia de micşorare a cantităților de produse per poziție din contractul nr. ocds-b3wdp1-
MD-1637845612456/8 din 15 februarie 2022.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 12.07.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/8 
din 15.02.2022 cu suma de 40780,80 lei

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“ D a c S p e c -
troMed“ SRL

1 14.07.2022 -36000,00 -40780,80

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1/8 din 08.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or. Vatra
Localitate Or. Vatra, mun, Chişinău
IDNO 1007601009554
Adresa Or,Vatra , str. Ștefan Vodă 5
Număr de telefon 0-22596004,
Număr de fax 0-2261-59-51
E-mail oficial primariavatra@gmail.com 
Adresa de internet www.primariavatra.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bruma Tatiana, 069345938

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimenatre pentru prima jumatate a anului 

2022, 01.01.2022-30.06.2022, pentru Gradinita Cresa nr. 
193 din oraşul Vatra

Cod CPV
 

15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 609 626 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639115172245 

www.achizitii.md 

Data publicării anunțului de participare 10.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu √    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: buget local ]

mailto:primariavatra@gmail.com
http://www.primariavatra.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639115172245
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639115172245
http://www.achizitii.md


89

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

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

28.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”CredoPrim
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1, 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 243 870,37

Inclusiv TVA: 264 920
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL”Villa Prodotti”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Nr.2 , 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 181 583,75

Inclusiv TVA: 217 900,50
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL”Viocris Impex”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Nr.3 , 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 47 809,60

Inclusiv TVA: 57 371.52
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL”Lovis Angro”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.4 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 251 308,51

Inclusiv TVA: 288 028
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului √

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(2) și alin.(6) al Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
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Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Contractele de achiziție publică nr.1,2,3,4 din 06.01.2022 au fost încheiate în scopul procurării produselor 
alimentare pentru IET 193, or. Vatra , care este frecventată in jur de 170 copii. Volumul produselor achi-
ziționate pentru perioada 01.01.2022-10.07.2022 nu a fost consumată în întregime. Conform planului de 
achiziții pe anul 2022 este planificată achiziționarea produselor alimentare prin procedura COP, pentru a fi 
aprovizionată IET 193, or. Vatra şi a doua jumătate a anului 2022 cu produse alimentare, este necesar de a 
micşora contractul de achiziții publice,pentru a fi deblocați banii si de recurs la achiziționarea produselor 
alimentare în volumul conform specificației înaintate de directorul IET193, or. Vatra pentru aproximativ 170 
copii. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 1.Volumul de produse contractat nu  a fost consumat în volum de 100% în perioada contractată, este ne-
cesar de micşorat contractul de achiziții pentru a fi deblocați banii, şi de inițiat  achiziția de produse alimen-
tare pentru aII jumătate a anului 2022 pentru IET 193, or. Vatra, în volum ce ar asigura alimentația 170 copii.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție:

  nr.1 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea  prețului contractului

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asoci-
ere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

”CredoPrim”SRL autohton 8 08.07.2022 67 200,46 72 576,50

nr.2 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea  prețului contractului

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

”Villa Prodotti”SRL autohton 9 08.07.2022 111 199,59 133 439,51

nr.3 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea  prețului contractului

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asoci-
ere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

”Viocris Impex”SRL Autohton 10 08.07.2022 12 910.73 15 492,88

nr.4 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea  prețului contractului
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Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autoh-

ton/
Cu capital mixt/

asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

”Lovis Angro” Autohton 11 08.07.2022 92 723,34 111 268.01

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 30.06.2022

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 PCererea ofertelor de prețuri  □Licitație deschisă  □Alte-
le: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 677 991,33 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

21048045/ocds-b3wdp1-MD-1638537351144
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638537351144?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 3 dec. 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 □ 

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

Decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 01 din 
„21” decembrie 2021

I.
Denumirea operatorului economic ÎCP ,, Panifcoop a Urecoop din Străşeni”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru AP-01/2022
01.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 100066,05
Inclusiv TVA: 109300,20

Termen de valabilitate 01.01.2022-30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

II.
Denumirea operatorului economic SRL “Lovis Angro”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-02/2022

Data: 01.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 112905,00

Inclusiv TVA: 96975,12
Termen de valabilitate 01.01.2022-30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

III.
Denumirea operatorului economic S.C. ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru AP-03/2022

01.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 88440,80

Inclusiv TVA: 106129,00
Termen de valabilitate 01.01.2022-30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

IV.
Denumirea operatorului economic ÎCAP ”Coopalimentație” a Urecoop Străşeni
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru AP-04/2022

01.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 164583,33

Inclusiv TVA: 197500,00
Termen de valabilitate 01.01.2022-30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  P
Majorarea valorii contractului  P
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 pri-
vind achizițiile publice.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Nu este cazul]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Contractul Nr. AP-02/2022 din “01” ianuarie 2022 încheiat 
cu SRL “Lovis Angro”, a fost modificat prin:
1. Acord Adițional Nr. 01/AP-02/2022 din 04.02.2022
2. Acord Adițional Nr. 02/AP-02/2022 din 18.05.2022]

Alte informații relevante [Nu este cazul]
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II. 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 STRĂȘENI”,  
Contract nr. AP-01-2022 din 01.01.2022 privind achizi-
ţionarea: Produse Alimentare Pentru Semestrul I, Anul 
2022 (Lotul 3 Produse De Panificație, De Cofetărie Și 
Patiserie)

100066,05 109300,20 18020,96 19677,05

„LOVIS ANGRO” S.R.L., 
Contract nr. AP-02/2022 din 01.01.2022 privind achi-
ziţionarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, 
anul 2022 (Lotul 1 Pește congelat “Merluciu”; Lotul 4 
Cereale; Lotul 5 Fructe și legume transformate; Lotul 6 
Legume și fructe proaspete; Lotul 11 Produse origine 
animală(ouă de găină))

96975,12 112905,00 6844,18 8212,26

S.C. ”VILLA PRODOTTI” S.R.L., 
Contract nr. AP-03/2022 din 01.01.2022 privind achizi-
ţionarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 
2022 (Lotul 7 Produse origine animală(carne de pasă-
re); Lotul 8 Produse origine animală (carne de bovină, 
cat. I); Lotul 9 Produse din carne (parizer, crenvurște))

88440,80 106129,00 7292,769 8750,56

Denumire operator economic Valoarea modificărilor 
Suma inițială Suma majorată

Fără TVA Inclusiv 
TVA

Fără TVA Inclusiv 
TVA

ÎCAP ”COOPALIMENTAȚIE” A URECOOP STRĂŞENI, 
Contract nr. AP-04/2022 din 01.01.2022 privind achizi-
ţionarea: 
Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (Lo-
tul 12 
Produse alimentare pentru pacienții cu tuberculoză 
prin intermediul tichetelor alimentare)

164583,33 197500,00 15898,97 9000,00

Anexa nr. 2 la Contractul nr.  AP-01/2022 din 01.01.2022 până la modificare
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Anexa nr. 2 la Contractul nr.  AP-01/2022 din 01.01.2022 după modificare

Specificaţii de preț

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
tatea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Termenul de 
livrare 

Clasi-
ficație 

bugetară 
(IBAN)

Lotul 3  
Produse de panificație, de cofetărie și patiserie

Livrarea - 
zilnic, Luni 

- Vineri, de la 
08:00-15:00.

 

 

M
D

26TRPCCQ
518430A

00084A
A

15800000-6 Franzelă sim-
plă

Kg. 4310 12,19 13,16 52538,90 56719,55

15800000-6 Franzelă  din 
făină de se-

cară 

Kg. 1400 11,79 12,73 16506,00 17822,53

15800000-6 Pesmeţi Kg. 92,5 23,57 25,46 2180,23 2355,05

15800000-6 Pesmeți mă-
cinați

Kg. 13,5 15,17 16,38 204,80 221,13

15800000-6 Covrigei Kg. 110 17,68 19,09 1944,80 2099,90

15800000-6 Paste făinoa-
se

Kg. 150 15,00 18,00 2250,00 2700,00

15800000-6 Tăiței de casă 
cu ou

Kg. 50 33,33 40,00 1666,50 2000,00

15800000-6 Turte dulci Kg. 92 20,83 25,00 1916,36 2300,00

15800000-6 Biscuiţi de 
ovăz

Kg. 100 25,00 30,00 2500,00 3000,00

15800000-6 Biscuiți de 
porumb

Kg. 13,5 25,00 30,00 337,50 405,00

 Total:

  

82045,09 89623,16
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Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-02/2022 din 01.01.2022 până la modificare

SPECIFICAŢII DE PREȚ

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
tatea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA 

 

Suma cu 
TVA

Termenul de li-
vrare 

Clasi-
ficație 

bugetară 
(IBAN)

 Lotul 1 Pește congelat “Merluciu” 

15800000-6 Peşte con-
gelat “Mer-
luciu” (Hec)

Kg. 850 45,6667 54,8 38816,67 46580,00 Livrarea se va efec-
tua cu transportul 
vânzătorului la de-
pozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe 
adresa mun. Străşe-
ni, str. Toma Ciorbă 

11/1,                                    
2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de către 
şeful Blocului Ali-

mentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

  Total Lot: 38816,70       38816,67 46580,00    

 
Lotul 4 

 Cereale
            Livrarea se va efec-

tua cu transportul 
vânzătorului la de-
pozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe 
adresa mun. Străşe-
ni, str. Toma Ciorbă 

11/1,                                    
2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de către 
şeful Blocului Ali-

mentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

15800000-6 Crupe de 
mei 

Kg. 200 10,50 12,60 2100,00 2520,00

15800000-6 Fulgi de 
ovăz

Kg. 550 10,67 12,80 5868,50 7040,00

15800000-6 Crupe de 
grâu mărun-

ţite

Kg. 250 6,92 8,30 1730,00 2075,00

15800000-6 Crupe de 
grâu ”Arna-

utca”  

Kg. 260 10,17 12,20 2644,20 3172,00

15800000-6 Crupe de 
orz 

Kg. 400 7,08 8,50 2832,00 3400,00

15800000-6 Crupe de 
arpacaş 

Kg. 200 7,08 8,50 1416,00 1700,00

15800000-6 Crupe de 
porumb 

Kg. 250 8,83 10,60 2207,50 2650,00

15800000-6 Crupe de 
hrişcă 

Kg. 80 28,33 34,00 2266,40 2720,00

15800000-6 Orez Kg. 260 12,83 15,40 3335,80 4004,00
15800000-6 Mazăre us-

cată
Kg. 60 9,63 10,40 577,80 624,00

15800000-6 Fasole us-
cată

Kg. 50 22,22 24,00 1111,00 1200,00

  Total Lot:         26089,20 31105,00    
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Lotul 6 Legume și fructe proaspete

15800000-6 Cartofi Kg. 3000 4,89 5,28 14670,00 15840,00 Livrarea se va efec-
tua cu transportul 
vânzătorului la de-
pozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe 
adresa mun. Străşe-
ni, str. Toma Ciorbă 

11/1,                                    
2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de către 
şeful Blocului Ali-

mentar.

 M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A15800000-6 Ceapă us-

cată
Kg. 500 6,48 7,00 3240,00 3500,00

15800000-6 Morcovi Kg. 500 6,67 7,20 3333,00 3600,00
15800000-6 Sfeclă roşie Kg. 150 7,78 8,40 1167,00 1260,00
15800000-6 Varză Kg. 200 7,78 8,40 1555,20 1680,00
15800000-6 Mere Kg. 500 6,41 6,92 3204,00 3460,00

  Total Lot:         27169,25 29340,00    
Lotul 11 Produse origine animală(ouă de găină)

15800000-6 Ouă de găi-
nă dietetice 
proaspete

Buc. 2000 2,45 2,94 4900,00 5880,00 Livrarea se va efec-
tua cu transportul 
vânzătorului la de-
pozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe 
adresa mun. Străşe-
ni, str. Toma Ciorbă 

11/1,                                    
2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de către 
şeful Blocului Ali-
mentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

  Total Lot:         4900,00 5880,00    
  Total Lo-

turi:
        96975,12 112905,00

   

Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-02/2022 din 01.01.2022 după modificare

SPECIFICAŢII DE PREȚ

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unita-
tea de 

măsură

Can-
tita-
tea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA 

 

Suma cu 
TVA

Termenul de livrare Clasi-
ficație 

bugetară 
(IBAN)

 Lotul 1 Pește congelat “Merluciu” 
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15800000-6 Peşte conge-
lat “Merluciu” 

(Hec)

Kg. 742,3 45,6667 54,80 33898,39141 40678,04 Livrarea se va efectua cu 
transportul vânzătorului 
la depozitul Secţiei Bloc 

Alimentar situat pe adresa 
mun. Străşeni, str. Toma 

Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  Luni 
și Miercuri, de la 08:00-

15:00, 

conform comenzii trans-
mise de către şeful Blocu-

lui Alimentar. M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

  Total Lot:       33898,391 40678,04    

 

Lotul 4 
 Cereale

            Livrarea se va efectua cu 
transportul vânzătorului 
la depozitul Secţiei Bloc 

Alimentar situat pe adresa 
mun. Străşeni, str. Toma 

Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  Luni 
și Miercuri, de la 08:00-

15:00, 

conform comenzii trans-
mise de către şeful Blocu-

lui Alimentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

15800000-6 Crupe de mei Kg. 199,5 10,50 12,60 2094,75 2513,70
15800000-6 Fulgi de ovăz Kg. 370 10,67 12,80 3947,90 4736,00
15800000-6 Crupe de 

grâu mărun-
ţite

Kg. 250 6,92 8,30 1730,00 2075,00

15800000-6 Crupe de 
grâu ”Arna-

utca”  

Kg. 260 10,17 12,20 2644,20 3172,00

15800000-6 Crupe de orz Kg. 400 7,08 8,50 2832,00 3400,00
15800000-6 Crupe de 

arpacaş 
Kg. 200 7,08 8,50 1416,00 1700,00

15800000-6 Crupe de 
porumb 

Kg. 250 8,83 10,60 2207,50 2650,00

15800000-6 Crupe de 
hrişcă 

Kg. 80 28,33 34,00 2266,40 2720,00

15800000-6 Orez Kg. 260 12,83 15,40 3335,80 4004,00
15800000-6 Mazăre us-

cată
Kg. 60 9,63 10,40 577,80 624,00

15800000-6 Fasole uscată Kg. 50 22,22 24,00 1111,00 1200,00

  Total Lot:         24163,35 28794,70    
Lotul 6 Legume și fructe proaspete

15800000-6 Cartofi Kg. 3000 4,89 5,28 14670,00 15840,00 Livrarea se va efectua cu 
transportul vânzătorului 
la depozitul Secţiei Bloc 

Alimentar situat pe adresa 
mun. Străşeni, str. Toma 

Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  Luni 
și Miercuri, de la 08:00-

15:00, 

conform comenzii trans-
mise de către şeful Blocu-

lui Alimentar.

 M
D

26
TR

PC
-

CQ
51

84
30

A
00

08
4A

A

15800000-6 Ceapă uscată Kg. 500 6,48 7,00 3240,00 3500,00
15800000-6 Morcovi Kg. 500 6,67 7,20 3333,00 3600,00
15800000-6 Sfeclă roşie Kg. 150 7,78 8,40 1167,00 1260,00
15800000-6 Varză Kg. 200 7,78 8,40 1555,20 1680,00
15800000-6 Mere Kg. 500 6,41 6,92 3204,00 3460,00

  Total Lot:         27169,20 29340,00    
Lotul 11 Produse origine animală(ouă de găină)
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15800000-6 Ouă de găi-
nă dietetice 
proaspete

Buc. 2000 2,45 2,94 4900,00 5880,00 Livrarea se va efectua cu 
transportul vânzătorului 
la depozitul Secţiei Bloc 

Alimentar situat pe adresa 
mun. Străşeni, str. Toma 

Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  Luni 
și Miercuri, de la 08:00-

15:00, 

conform comenzii trans-
mise de către şeful Blocu-
lui Alimentar. M

D
26

TR
PC

CQ
51

84
30

A
00

08
4A

A

  Total Lot:         4900,00 5880,00    
  Total Loturi:         90130,94 104692,74    

Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-03/2022 din 01.01.2022 până la modificare

Specificaţii de preț

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unita-
tea de 
măsu-

ră

Cantita-
tea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA 

 

Suma cu 
TVA

Termenul de livrare Clasificație bu-
getară (IBAN)

Lotul 7 Produse origine animală(carne de pasăre)

15800000-
6

Pui broiler 
eviscerat 
congelat

Kg. 600 36,658 43,99 21995,00 26394,00 Livrarea se va efectua 
cu transportul vân-

zătorului la depozitul 
Secţiei Bloc Alimentar 
situat pe adresa mun. 

Străşeni, str. Toma 
Ciorbă 11/1,                                    

2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, de 

la 08:00-15:00,

conform comenzii 
transmise de către şe-
ful Blocului Alimentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

15800000-
6

Pulpe de 
pasăre

Kg. 600 37,50 45,00 22500,00 27000,00

15800000-
6

Piept de 
pasăre

Kg. 250 57,45 68,94 14362,50 17235,00

  Total Lot:         58857,50 70629,00  

Lotul 8 Produse origine animală (carne de bovină, cat. I)

15800000-
6

Carne de 
vită con-
gelată, 

dezosată, 
refrigerată 

(de animale 
tinere)

Kg. 100 115,83 139,00 11583,30 13900,00 Livrarea se va efectua 
cu transportul vân-

zătorului la depozitul 
Secţiei Bloc Alimentar 
situat pe adresa mun. 

Străşeni, str. Toma 
Ciorbă 11/1,                                    

2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, de 

la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de către şe-
ful Blocului Alimentar.

  Total Lot:         11583,30 13900,00  

Lotul 9 Produse din carne (parizer, crenvurște)
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15800000-
6

Parizer 
”Doctor-

skaia”

Kg. 150 60,00 72,00 9000,00 10800,00 Livrarea se va efectua 
cu transportul vân-

zătorului la depozitul 
Secţiei Bloc Alimentar 
situat pe adresa mun. 

Străşeni, str. Toma 
Ciorbă 11/1,                                    

2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, de 

la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de către şe-
ful Blocului Alimentar.

15800000-
6

Crenvurşti 
fine cu 

carne de 
găină

Kg. 150 60,00 72,00 9000,00 10800,00

  Total Lot:         18000,00 21600,00    

  Total Lo-
turi:

        88440,80 106129,00    

Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-03/2022 din 01.01.2022 după modificare

Specificaţii de preț

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA 

 

Suma cu 
TVA

Termenul de livrare 

Lotul 7 Produse origine animală(carne de pasăre)

15800000-6 Pui broiler 
eviscerat 
congelat

Kg. 586 36,658 43,990 21481,59 25778,28 Livrarea se va efectua cu transportul 
vânzătorului la depozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe adresa mun. Stră-

şeni, str. Toma Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00,

conform comenzii transmise de către 
şeful Blocului Alimentar.

15800000-6 Pulpe de 
pasăre

Kg. 599,6 37,500 45,000 22485,00 26982,00

15800000-6 Piept de 
pasăre

Kg. 140 57,450 68,940 8043,00 9651,60

  Total Lot:         52009,59 62411,88  

Lotul 8 Produse origine animală (carne de bovină, cat. I)

15800000-6 Carne de 
vită con-
gelată, 

dezosată, 
refrigerată 

(de animale 
tinere)

Kg. 107,04 115,83 139,00 12398,44 14878,56 Livrarea se va efectua cu transportul 
vânzătorului la depozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe adresa mun. Stră-

şeni, str. Toma Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii transmise de către 
şeful Blocului Alimentar.

  Total Lot:         12398,44 14878,56  

Lotul 9 Produse din carne (parizer, crenvurște)

15800000-6 Parizer 
”Doctor-

skaia”

Kg. 150 60,00 72,00 9000,00 10800,00 Livrarea se va efectua cu transportul 
vânzătorului la depozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe adresa mun. Stră-

şeni, str. Toma Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii transmise de către 
şeful Blocului Alimentar.

15800000-6 Crenvurşti 
fine cu 

carne de 
găină

Kg. 129 60,00 72,00 7740,00 9288,00

  Total Lot:         16740,00 20088,00  

  Total Lo-
turi:

        81148,03 97378,44  
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Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-04/2022 din 01.01.2022 până la modificare

Specificaţia de preț:
Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021
Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unitatea de 
măsură

Canti-
tatea

Preţ unitar 
(fără TVA)

Preţ 
unitar (cu 

TVA)

Suma 
fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Termenul de livrare Clasificație 
bugetară 

(IBAN)

Lotul 12 Produse alimentare pentru pacienții cu tuberculoză prin intermediul tichetelor alimentare

15800000-6 Pâine Kg. 1 12,96 14,00

16
45

83
,3

3

19
75

00
,0

0

Condiții speciale de care 
depinde îndeplinirea 
contractului: Unitatea  

comercială în mod 
obligatoriu trebuie să 
fie amplasată în raza 

or. Străşeni. Vânzarea şi 
distribuirea se va efectua 
în spațiul special amena-
jat de către Vânzător, în 
baza bonului detaşabil 

eliberat de instituţia 
medicală pacientului 

cu valoarea echivalentă 
de 35 lei pe zi - pe bon 

vor fi indicate datele din 
buletinul de identitate a 
pacientului, sortimentul 
produselor alimentare 
contractate, ştampila 
instituţiei medicale, 

ştampila magazinului 
contractat, codul fiscal a 
instituţiei medicale, data 

eliberării. Procurările 
vor fi efectuate în baza 
necesităţilor reale, iar 

pacientul este în drept 
să valorifice orice poziţie 

în cantităţile necesare 
în sumă de 35 lei/zi. Se 

interzice categoric elibe-
rarea produselor de tu-

tungerie şi alcool în baza 
bonurilor prezentate. 

M
D

78
TR

PC
CQ

51
84

30
B0

00
84

A
A

15800000-6 Biscuiţi Kg. 1 54,17 65,00

15800000-6 Chefir L. 1 18,52 20,00

15800000-6 Lapte (2.5 %) L. 1 14,81 16,00

15800000-6 Unt din smîn-
tînă dulce

Kg. 1 159,26 172,00

15800000-6 Brânză de 
vaci

Kg. 1 66,67 72,00

15800000-6 Caşcaval tare Kg. 1 141,67 170,00

15800000-6 Smântână Kg. 1 41,67 45,00

15800000-6 Ulei de floa-
rea-soarelui

L. 1 40,00 48,00

15800000-6 Ouă de găină 
(10 ouă )

Buc. 1 23,33 28,00

15800000-6 Orez cu bo-
bul rotund

Kg. 1 21,25 25,50

15800000-6 Crupe de 
hrişcă

Kg. 1 30,00 36,00

15800000-6 Paste făi-
noase 

Kg. 1 18,33 22,00

15800000-6 Zahăr din sfe-
clă de zahăr

Kg. 1 14,81 16,50

15800000-6 Mazăre us-
cată

Kg. 1 15,74 17,00

15800000-6 Piept de 
pasăre

Kg. 1 79,17 95,00

15800000-6 Peşte conge-
lat “Merluciu” 

(Hec)

Kg. 1 58,33 70,00

15800000-6 Suc de fructe L. 1 17,50 21,00

15800000-6 Fructe uscate, 
stafide

Kg. 1 79,17 95,00

  Total Lot:        164583,33 197500,00  
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Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-04/2022 din 01.01.2022 după modificare

Specificaţia de preț:

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Cod CPV Denumi-
rea bunu-

rilor

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
tatea

Preţ uni-
tar (fără 

TVA)

Preţ 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA

Suma 
cu TVA

Termenul de livrare Clasi-
ficație 

bugetară 
(IBAN)

Lotul 12 Produse alimentare pentru pacienții cu tuberculoză prin intermediul tichetelor alimentare

15800000-6 Pâine Kg. 1 12,96 14,00

18
04

82
,3

0

20
65

00
,0

0

Condiții speciale de care depinde îndepli-
nirea contractului: Unitatea  comercială în 
mod obligatoriu trebuie să fie amplasată 

în raza or. Străşeni. Vânzarea şi distribuirea 
se va efectua în spațiul special amenajat de 

către Vânzător, în baza bonului detaşabil 
eliberat de instituţia medicală pacientului 
cu valoarea echivalentă de 35 lei pe zi - pe 
bon vor fi indicate datele din buletinul de 

identitate a pacientului, sortimentul produ-
selor alimentare contractate, ştampila insti-
tuţiei medicale, ştampila magazinului con-
tractat, codul fiscal a instituţiei medicale, 

data eliberării. Procurările vor fi efectuate în 
baza necesităţilor reale, iar pacientul este în 
drept să valorifice orice poziţie în cantităţile 

necesare în sumă de 35 lei/zi. Se interzice 
categoric eliberarea produselor de tutunge-

rie şi alcool în baza bonurilor prezentate. 

M
D

78
TR

PC
CQ

51
84

30
B0

00
84

A
A

15800000-6 Biscuiţi Kg. 1 54,17 65,00

15800000-6 Chefir L. 1 18,52 20,00

15800000-6 Lapte (2.5 
%)

L. 1 14,81 16,00

15800000-6 Unt din 
smîntînă 

dulce

Kg. 1 159,26 172,00

15800000-6 Brânză de 
vaci

Kg. 1 66,67 72,00

15800000-6 Caşcaval 
tare

Kg. 1 141,67 170,00

15800000-6 Smântână Kg. 1 41,67 45,00

15800000-6 Ulei de 
floa-

rea-soa-
relui

L. 1 40,00 48,00

15800000-6 Ouă de 
găină (10 

ouă )

Buc. 1 23,33 28,00

15800000-6 Orez cu 
bobul 
rotund

Kg. 1 21,25 25,50

15800000-6 Crupe de 
hrişcă

Kg. 1 30,00 36,00

15800000-6 Paste 
făinoase 

Kg. 1 18,33 22,00

15800000-6 Zahăr din 
sfeclă de 

zahăr

Kg. 1 14,81 16,50

15800000-6 Mazăre 
uscată

Kg. 1 15,74 17,00

15800000-6 Piept de 
pasăre

Kg. 1 79,17 95,00

15800000-6 Peşte 
congelat 

“Merluciu” 
(Hec)

Kg. 1 58,33 70,00

15800000-6 Suc de 
fructe

L. 1 17,50 21,00

15800000-6 Fructe 
uscate, 
stafide

Kg. 1 79,17 95,00

Total Lot:       180482,30 206500,00  
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III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

   1.1 Din cauza că numărul pacienților internați în staționar (Secțiile spitaliceşti) au scăzut din motive 
imputabile Autorității Contractante, următoarele contracte nu au putut fi executate integral: Contract nr. AP-01-2022 
din 01.01.2022 privind achiziţionarea: Produse Alimentare Pentru Semestrul I, Anul 2022 (Lotul 3 Produse De Panifica-
ție, De Cofetărie Și Patiserie); Contract nr. AP-02/2022 din 01.01.2022 privind achiziţionarea: Produse Alimentare pentru 
semestrul I, anul 2022 (Lotul 1 Peşte congelat “Merluciu”; Lotul 4 Cereale; Lotul 5 Fructe şi legume transformate; Lotul 6 
Legume şi fructe proaspete; Lotul 11 Produse origine animală(ouă de găină)); Contract nr. AP-03/2022 din 01.01.2022 
privind achiziţionarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (Lotul 7 Produse origine animală(carne de pa-
săre); Lotul 8 Produse origine animală (carne de bovină, cat. I); Lotul 9 Produse din carne (parizer, crenvurşte)).  
Urmare a analizării situației create, Grupul de lucru  a decis ca suma contractelor menționate anterior să fie micşorate.

 1.2 În legătură cu majorarea numărului pacienților cu tuberculoză, pentru respectarea Ordinului MS nr. 
99/52A din 15.02.2018 Cu privire la unele intervenții de creştere a aderenței la tratamentul antituberculos în condiții 
de ambulatoriu şi asigurarea procurării tichetelor alimentare pentru toți pacienții aflați în tratament în condiții de 
ambulatoriu, urmare a analizării situației create, Grupul de lucru  a decis să fie majorat cu 5% suma Contractului nr. 
AP-04/2022 din 01.01.2022 privind achiziţionarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (Lotul 12 Produ-
se alimentare pentru pacienții cu tuberculoză prin intermediul tichetelor alimentare).

IV. Rezultatele examinării:

  În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 
03 din 30.06.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea valorii Contractului nr. AP-01-2022 
din 01.01.2022; Contractului nr. AP-02/2022 din 01.01.2022; Contractului nr. AP-03/2022 din 01.01.2022. 

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

Fără TVA Inclusiv TVA
ÎCP ,, PANIFCOOP A URECOOP DIN 
STRĂȘENI”

Nr. 01/AP-01/2022 din 30.06.2022 18020,96 19677,05

“LOVIS ANGRO” S.R.L. Nr. 03/AP-02/2022 din 30.06.2022 6844,18 8212,26

S.C. ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. Nr. 01/AP-03/2022 din 30.06.2022 7292,769 8750,56

  
 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03 din 
30.06.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii Contractului nr. AP-04/2022 din 01.01.2022.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor                             
(de majorare)

Fără TVA Inclusiv TVA

ÎCAP ”COOPALIMENTAȚIE” A 
URECOOP STRĂŞENI

Nr. 01/AP-01/2022 din 30.06.2022 15898,97 9000,00

 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 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. Chişinău, bd. Ștefan 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/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chişinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achizitii@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victoria Lupan, 022-868-265, victoria.lupan@igp.gov.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Hârtie A4
Cod CPV 30100000-0
Valoarea estimată a achiziției 1 900 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649424841011
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649424841011?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 08.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat

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

11.05.2022

Denumirea operatorului economic Ozer Group S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 59-BN

Data: 20.05.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 755 000,00
Inclusiv TVA: 2 106 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție - la sediile subdiviziunilor subordonate IGP conform 

anexei, în decurs de 45 zile, asumându-şi toate riscurile şi toa-
te cheltuielile care intervin în procesul transportării Bunuri-
lor;

- la comanda Beneficiarului, pe parcursul anului 2022 
la sediul Cumpărătorului (mun. Chişinău, str. Octavian Goga 
33) în decurs de 5 zile, asumându-şi toate riscurile şi toate 
cheltuielile care intervin în procesul transportării Bunurilor.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului
Temeiul juridic În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct.2) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, şi anume – „modificarea a 
devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate 
contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le 
prevadă”, „modificarea nu afectează natura generală a contractului” 
şi „creşterea prețului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru inițial”.

Circulara Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022

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

Nu se aplică

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a desfăşurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1649424841011 din 08.04.2022 privind 
achiziționarea hârtiei A4, conform deciziei Grupului de lucru pentru achiziții al IGP, companiei „Ozer Group” S.R.L. i s-a 
atribuit contractul nr. 59-BN din 20.05.2022, în valoare totală de 2 106 000,00 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile contractuale, „Ozer Group” S.R.L. are obligația de a livra bunurile, după cum urmează:

- la sediile subdiviziunilor subordonate IGP conform anexei, în decurs de 45 zile, asumându-şi toate riscurile şi 
toate cheltuielile care intervin în procesul transportării Bunurilor;

- la comanda Beneficiarului, pe parcursul anului 2022 la sediul Cumpărătorului (mun. Chişinău, str. Octavian 
Goga 33) în decurs de 5 zile, asumându-şi toate riscurile şi toate cheltuielile care intervin în procesul transportării 
Bunurilor.

La data de 09.06.2022, „Ozer Group” S.R.L. a livrat doar 460 de pachete de hârtie A4.

Astfel, la data de 22.06.2022, prin scrisoarea nr.34/9-2392, Direcția logistică a solicitat livrarea hârtiei A4 destinate 
pentru Inspectoratul General al Poliției în decurs de 5 zile. Ozer Group S.R.L. la data de 22.06.2022, ora 20:58 a confir-
mat prin poşta electronică recepționarea acesteia.

Totodată, la data de 04.07.2022, prin scrisoarea nr.9445, „Ozer Group” S.R.L. a informat autoritatea contractantă pre-
cum că va livra Hârtia A4 până la data de 11.07.2022.

Subsecvent, compania „Ozer Group” S.R.L. a fost contactată de neenumerate ori de către şeful Direcției logistică pen-
tru a prognoza un termen de livrate, însă de fiecare dată termenul era amânat fiind invocate diferite motive.

După micşorarea contractului, autoritatea contractantă vă avea posibilitatea să inițieze de urgență proce-
dura de contractare a hârtiei A4 care nu a fost livrată şi să asigure continuitatea proceselor instituționale. 
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 15.07.2022, autoritatea contractantă a fost informată de către „Ozer Group” S.R.L. despre faptul că contrac-
tul nu poate fi executat din motiv că compania de logistică care urma să asigure livrarea bunurilor nu şi-a îndeplinit 
obligațiunile asumate.

Astfel, „Ozer Group” S.R.L. a solicitat rezilierea contractului nr.59-BN din 20.05.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.91 din 18.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micşorarea contractului nr.59-BN din 20.05.2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Ozer Group 
S.R.L.

1 18.07.2022 1 722 708,00 2 067 249,60

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. Ștefan 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. 34 din 18.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1013601000495
Adresa str. Tiraspol 11/1 
Număr de telefon 022 868-262
E-mail oficial igp@igp.gov.md
Adresa de internet https://politia.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mariana Ciobanu, 022868262, mariana.ciobanu@igp.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă 

(RCA) şi de asigurare auto “CASCO”
Cod CPV 66516000-0
Valoarea estimată a achiziției 1 800 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643109883255
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1643109883255?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 25.01.2022
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

20.04.2022

Denumirea operatorului economic C.A ,,Asterra Grup” S.A
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 81-SR
Data: 08.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 1 944 520,70

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Pe parcursul anului 2022 la expirarea asigurărilor precedente

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643109883255
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643109883255?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643109883255?tab=contract-notice
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Temeiul juridic 1.În conformitate cu prevederile art.76 alin. (7), pct. 1) şi pct. 2) 
al Legii nr. 131/2015 “privind achizițiile publice”.

2. Raportul nr. 9359 din 01.07.2022 depus de către Direcția 
aprovizionare tehnico-materială

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

Nu se aplică

Alte informații relevante Nu se aplică

II. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1643109883255, conform legislației în vigoare 
şi darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.24 din 08.06.2022, a fost atribuit contractul nr.81-
SR din 08.06.2022 privind achiziționarea Serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) şi de 
asigurare auto “CASCO”, încheiat cu operatorul economic C.A ,,Asterra Grup” S.A, în sumă de 1 944 520,70 lei, fără TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Având în vedere că, pe parcursul desfăşurării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1643109883255 au fost 
depuse 2 contestații, autoritatea contractantă în scopul respectării prevederilor Legii nr.414/2006 cu privire la asigu-
rarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule şi executarea sarcinilor funcționale 
conform Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției şi statutul polițistului, şi luând în considerare că prețurile 
pentru serviciile de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) sunt fixe, a apărut necesitatea de a 
achiziționa prin contract de valoare mică  Servicii  de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA),  pentru 
256 mijloace de transport.

Prin urmare, s-a constat că este necesar de a micşora valoarea contractului cu suma de 475 169,21 lei, pentru efec-
tuarea asigurării obligatorie de răspundere civilă (RCA) la 947 unități de transport şi asigurarea auto (CASCO) la 67 
unități de transport

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.89 din 11.07.2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micşorarea sumei contractului nr.81-SR din 08.06.2022 încheiat cu C.A Asterra Grup S.A.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA

C.A Asterra Grup S.A 1 din

18.07.2022
475  169,21

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. Ștefan 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/acordului-cadru

Nr. 02/2022/001 din 14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622/0231-54623
Număr de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@
gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □  Cererea ofertelor de prețuri

R Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz 

pentru obiectul ”Construcția drumului nou (cu toate 
prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea 
străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str.Kiev și str.1 

Mai”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV 71242000-6
Valoarea estimată a achiziției 833 333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1645086196901
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1645086196901?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 17/02/2022

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

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri □     Servicii R      Lucrări □

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

Nu R   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

R Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

14.03.2022  

Denumirea operatorului economic SRL  ”Astral-Proiect”

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645086196901?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645086196901?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 72

Data: 15.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 1 042 320,25

Inclusiv TVA: 1 250 784,30

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 4 luni, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord-

Bălți

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  R

Modificarea termenului de valabilitate 

Rezilierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.4) din Legea 131/15

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

Nu R   Da □  

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)

Pe data de 15 martie 2022, cu SRL ”Astral-Proiect” a fost încheiat contractul nr.72 privind Servicii de elaborare a 
documentaţiei de proiect și deviz pentru obiectul ”Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția 
cu calea ferată) în continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str.Kiev și str.1 Mai”,, conform 
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți. 

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: 4 luni, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Bălți, 
valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2022. Valoarea contractului - 1 250 784,30 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La şedința grupului de lucru din 12 iulie 2022, a fost examinată nota informativă nr.05-320 din 05.07.2022 din partea 
DGC a Primăriei mun.Bălți cu solicitarea de a prelungi termenul de executare a contractului nr.72 din 15.03.2022 
încheiat cu SRL ”Astral-Proiect”. Temeiul înaintării solicitării este notificarea operatorului economic nr. 30/06-1 din 
30.06.2022, care informează despre faptul că din cauza condițiilor complicate existente în zona de proiectare a 
sectorului de stradă nou-proiectată (zona mlăştinoasă care necesită sonde geologice multiple de adîncime; rețele 
electrice de tensiune înaltă care necesită strămutări; prezența intersecției cu linia de cale ferată), care necesită timp 
adăugător de coordonare cu toate instanțele şi reproiectarea lor după caz, este necesară extinderea termenului 
de execuție a obiectului cu 2 luni calendaristice. Termenul de prestare a documentației de proiect şi deviz fiind 15 
septembrie 2022.
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VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind:

- prelungirea termenului de prestare a serviciilor pînă la 15 septembrie 2022.

Argumentare: 

1. Întrunirea condițiilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.4) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - autoritatea 
contractantă poate modifica contractul de achiziție publică fără organizarea unei noi proceduri de achiziției publică:

(7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în 
următoarele situaţii:

4) atunci cînd modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanţiale.

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

Fără TVA Inclusiv TVA
SRL ”Astral-Proiect” 1 14.07.2022 - -

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 22/2021/003   din  14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622/0231-54623
Număr de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@
gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție
 □ Cererea ofertelor de prețuri.

R Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției „Reparația podului de pe str.Gogol din mun.Bălţi”, conform 
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 946 983,33 (lei, fără TVA)

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626937955754
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1626937955754?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 22/07/2021
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

-

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

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

Nu R   Da □

Sursa de finanțare
Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
R Alte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 24.08.2021

Denumirea operatorului economic SA Drumuri Bălți

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626937955754?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626937955754?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 112

Data: 02.09.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 2 969 034,24

Inclusiv TVA: 3 562 841,09
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție maxim 4 luni

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

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

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

Nu □     Da R

Acord adițional nr.1 din 06.12.2021 privind:

- prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 
iunie 2022;

- prelungirea termenului de valabilitate a contractului  pînă 
la 31 decembrie 2022;

- transferarea surselor financiare 1  826  030,56 cu TVA 
pentru a.2022.

Acord adițional nr.2 din 31.05.2022 privind:

- prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 
septembrie 2022

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)

Pe data de 02 septembrie 2021, cu SA Drumuri Bălți a fost încheiat contractul nr.112 privind executarea lucrărilor 
„Reparația podului de pe str.Gogol din mun.Bălţi”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți. 

Termenul de executare a lucrărilor a fost stabilit de maxim 4 luni, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2021.

La şedința Grupului de lucru din 03 decembrie 2021, au fost examinate: 

- adresarea operatorului economic nr.289 din 02.12.2021 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate 
a contractului pînă la 31 decembrie 2022, din motivul că lucrările nu pot fi finalizate pînă la sfîrşitul anului 2021 din 
cauza mai multor circumstanțe ce nu depind de voința părților, precum modificări de proiect, prefabricarea piloților 
şi factorii climaterici. SA Drumuri Bălți menționează că lucrările de montaj vor fi finalizate pe parcursul anului 2022, 
în condiții climaterice favorabile.

- nota informativă nr.06-14/420 din 02.12.2021 din partea respomsabilului tehnic ÎM DCC CU, prin care grupul de 
lucru este informat că, în timpul procesului de execuție, în condiții strîmtorate (prezența unei linii de furnizare a energiei 
electrice de 10 kV (ЛЭП) pe de o parte şi a rețelei SA Moldtelecom pe de altă parte), lucrările au fost întârziate, întrucât 
deținătorii de rețele, pe perioada construcției, au trebuit să le scoată temporar din zona de construcție a podului.

Datorită faptului că podul se află  în zona de protecție a liniei de furnizare a electricității de 10 kV, autorul proiectului 
a emis o modificare a soluției de proiectare în ceea ce priveşte decalajul axei podului. În plus, lucrările din beton 
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necesită timp pentru a obține nivelul de tărie, iar condițiile meteorologice nefavorabile prelungesc această perioadă.

În baza celor expuse, grupul de lucru a considerat oportună prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă 
la 31.12.2022, termenul de executare a lucrărilor în perioadă favorabilă, dar nu mai tîrziu de 01 iunie 2022. Totodată, 
suma lucrărilor ce urmează a fi executate în anul 2022 constituie 1 826 030,56 lei cu TVA.

În urma celor expuse, a fost încheiat Acordul adițional nr.1 din 06.12.2021 privind:

- prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 iunie 2022;

- prelungirea termenului de valabilitate a contractului  pînă la 31 decembrie 2022;

- transferarea surselor financiare 1 826 030,56 cu TVA pentru a.2022.

La şedința Grupului de lucru din 27 mai 2022, a fost examinată nota informativă nr.02-14/168 din 24.05.2022 întocmită 
de ÎM DCC CU, ce prestează servicii de responsabil tehnic la lucrările menționate, prin care s-a adus la cunoştință 
următoarele:

În baza scrisorii SA „Drumuri Bălți” nr.111 din data de 19.05.2022 a fost inițiată o şedință a reprezentanților 
antreprenorului, proiectantului, beneficiarului şi supravegherii tehnice, care a avut loc în data de 23 mai 2022 (Proces-
verbal din 23.05.2022) şi a luat în considerare următoarele aspecte:

1. Drenarea apelor pluviale de pe drumul din dreapta podului.

Proiectul prevede instalarea unei rigole de drenaj dreptunghiulară, de la râu până la îmbinarea în colectorul existent 
D600 mm. După deschiderea colectorului, s-a dovedit că marcajul de jos al colectorului existent în punctul de inserare 
este mai mic decât marcajul de apă din râu.

Instalarea unei rigole noi conform proiectului nu este posibilă din cauza absenței unei înclinații a colectorului spre 
râu.

Comisia a luat în considerare toate opțiunile posibile (3 variante) pentru rezolvarea problemei şi a propus:

Colectorul D600 existent, la începutul tronsonului (ПK0+00) este întrerupt prin tăierea lui şi se face un cămin pentru 
a permite curățarea lui de nămol, dacă este necesar. La capătul colectorului existent (ПK0+15), se continuă continuă 
cu un colector pluvial din conducte din beton armat D600 până la râu.

Pentru evacuarea apelor de suprafață de la ieşirile dintre garajele existente şi de pe suprafața străzii, în apropierea 
podului, se realizează o rigolă dreptunghiulară din beton prevăzută de proiect, cotele căreia trebuie corectate după 
înălțime.

2. Conexiunea marcajelor profilului longitudinal al podului şi a căilor de acces către acesta cu marcajele străzilor 
existente (începutul tronsonului de lucru ПK0+00 şi sfârşitul ПK0+60,10).

Proiectul nu prevede conexiunea căilor de acces către pod cu drumul existent. Cota superioară a stratului de la 
începutul secțiunii de lucru (ПK0+00) este cu 60 cm mai înaltă decât strada existentă, iar la capătul secțiunii (ПK0 + 
60,10) este cu 70 cm mai înaltă.

Pentru o conexiune lină a căilor de acces către pod cu străzile, este necesar să se facă tronsoane de tranziție în 
piatră spartă de 15 m lungime la începutul şi sfârşitul tronsonului. De asemenea, se propune modificarea cotelor de 
proiectare pentru o tranziție lină către pod, după cum urmează:

- la ПK0 + 00 - marcajul axei drumului - 96,05, adică 15 cm sub cel de proiectare,

- de la ПK0 + 0,7 la PK0 + 0,45 - marcajul axei drumului - 96,20,

- la ПK0 + 60,10 - marcajul axei drumului - 95,90, adica 30 cm sub cel de proiect.

3. Conexiunea axei podului la capătul tronsonului de la ПK0+45 la ПK0+60,1 cu axa drumului existent.

Pentru a evita deteriorarea spațiilor verzi existente pe partea dreaptă a str.Moldovenească, s-a propus deplasarea axei 
drumului spre stânga cu 90 cm.

În baza celor expuse în procesul-verbal întocmit în teren, se consideră necesară prelungirea termenului de executare 
a lucrărilor pînă la 01.09.2022, valabilitatea contractului fiind pînă la 31.12.2022. Perioada de prelungire se datorează 
faptului că pentru a efectua modificările în proiect şi care urmează a fi aprobate, de asemenea este nevoie timp.

În urma celor expuse, a fost încheiat Acordul adițional nr.2 din 31.05.2022 privind:
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prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 septemnbrie 2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La şedința Grupului de lucru din 12 iulie 2022, a fost examinată nota informativă nr.05-333 din 11.07.2022 întocmită 
de DGC a Primăriei mun.Bălți, la care sînt anexate: adresarea SA ”Drumuri Bălți” nr.135 din 14.06.2022, semnată 
de antreprenor şi responsabilul tehnic; lucrările de includere a volumelor neprevăzute; scrisoarea nr.161/06 din 
08.06.2022 întocmită de SRL ”Injproiect”, cu rolul de autor al proiectului, modificările aplicate la proiect şi deviz; 
procesul verbal din 22.05.2022 întocmit în urma ieşirii la şantier legată de apariția unor circumstanțe ce nu permit 
executarea lucrărilor în corespundere cu proiectul.

Astfel, SRL ”Injproiect” a modificat unele soluții ce se referă la conexiunile axei podului şi ale rampelor de acces cu 
axa străzii Gogol în plan şi în profil longitudinal, precum şi a reamplasat şanțurile proiectate şi a reamenajat țeava 
existentă subterană de evacuare a apelor pluviale.

Modificările aplicate proiectului tehnic, strict necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor, au atras după 
sine unele volume imprevizibile de lucrări în sumă de +117 649,06 lei cu TVA, ceea ce constituie o majorare cu +3,30% 
de la valoarea inițială a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind:

- majorarea valorii contractului cu +117 649,06 lei lei cu TVA

Argumentare: 

1. Întrunirea condițiilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.2) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - autoritatea 
contractantă poate modifica contractul de achiziție publică fără organizarea unei noi proceduri de achiziției publică:

(7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în 
următoarele situaţii:

2) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi 
putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial;

2. Schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice şi tehnice. Toate utilajele şi mecanismele 
necesare pentru executarea lucrărilor se află pe şantier. Schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante 
dificultăţi semnificative, precum timpul necesar pentru actualizarea devizelor, lansarea unei noi proceduri etc. şi 
creşterea semnificativă a costurilor. În devizul-ofertă, SRL ”Tehnologica Construct” a aplicat manopera de 54,47 lei per 
h/om vs 57,66 lei. La ora actuală salariul mediu pe oră în construcții constituie 84,97 lei, conform amendamentelor 
CP L.01.02.2012/A2:2022. 

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
SA Drumuri Bălți 3 14.07.2022 + 98 040,88 +117 649,06

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  14 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
Localitate Mun. Bălți, 
IDNO 1003602150732
Adresa Mun. Bălți, str. Decebal, 101
Număr de telefon /0231/ 58-697
Număr de fax /0231/ 58-733
E-mail scmb@ms.md
Adresa de internet http://scmb.md
Persoana de contact Igor Țaulean

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație publică
Nr. procedurii 21056203
Data deschiderii ofertelor 01.06.2022
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1652172788555
Data publicării în BAP 10.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  x 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție produse alimentare  pentru III trimestru a. 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

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

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652172788555
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Data deciziei de atribuire a contractului 24.06.2022

Operatorului economic cîștigător SRL „AVT Lux Com”

m. Chișinău,  str. Vasile Badiu, 11

Telefon:/022/46-11-63 

avtluxcom@mail.ru  

[denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail și adresa de internet]

Date de contact ale  operatorului economic SRL „AVT Lux Com”

m. Chișinău,  str. Vasile Badiu, 11

Telefon:/022/46-11-63 

Nr. contract de achiziție Nr.535

Data contract de achiziție 01.07.2022

Valoarea contractului de achiziție 47988,00

Termen de valabilitate 01.07.2022

Termen de execuție 30.09.2022

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

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  x 

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic - Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziții publice; 

- H.G. nr. 10 din 20.01.2021;

- H.G. nr.1419 din 28.12.2016. 

- Pct. 8.1 din contractul nr. 535 din 01 iulie 2022

Valoarea modificărilor 209388,75

Informații privind creșterea prețului în urma modi-
ficării

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

Nu se aplică  x
Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu x

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante

mailto:avtluxcom@mail.ru
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Nr Denumirea bunurilor 
şi/sau a serviciilor

Canti-
tatea

con-
ractată

Unita-
tea de 

măsură

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma

fără

TVA

Suma

cu

TVA

Cantitatea 
necesară 

pentru 
reziliere

Suma  fără 
TVA 

reziliată

Suma cu 
TVA

reziliată

1 Lotul 31. Peşte 
,,macrou” 600 kg 66,65 79,98 39990,00 47988,00 600 39990,00 47988,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  Demersul nr. 30 din 05 iulie 2022 parvenit de la operatorului economic „AVT Lux Com” SRL, privind imposibilitate 
menținerii prețului pentru lotul macrou (,,macrou” congelat, fără cap, fără coadă, în stare eviscerată, (pachet 5 kg.), 
0,35-0,5  kg.) 

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

              În legătura cu instabilitatea pe piețele internaționale şi creșterea consedirabilă a prețurilor nu poate fi menținut 
prețul propus în cadrul Licitației Publice..                                

VIII. Rezultatele examinării:

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

- Grupul de lucru în temeiul pct. 8.1 a contractului nr.535 din 01 iulie 2022 , a decis de a rezilia contractul cu 
acordul comun al părților:

Pește ,,macrou” (,,macrou” congelat, fără cap, fără coadă, în stare eviscerată, (pachet 5 kg.), 0,35-0,5  kg.)  - 600 kg în 
sumă de 47988,00 lei fără TVA; 

IX. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de reziliere a contractului de achiziție publică Nr.535 din 
01 iulie 2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.1 din 14 iulie 2022 privind:

rezilierea contractului Nr. 535 din ”01” iulie 2022, în suma de 47988,00 (patruzeci şi şapte mii nouă sute 
optzeci şi opt lei,00 bani) MDL cu TVA  

X. Informații privind organismul de supraveghere şi organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 20 din 14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Briceni
Localitate Or. Briceni
IDNO 1003604150552
Adresa or. Briceni str M.Eminescu 48
Număr de telefon 024722147
Număr de fax 024722147
E-mail oficial srbriceni@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Oxana Filipciuc

067573808

oxana_filipciuc@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Reparatia capitala la sectia de boli contajioase a IMSP 
SR Briceni

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 419 735
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1646648510234
Link-ul: https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-
b3wdp1-MD-1646648510234

Data publicării anunțului de participare 07.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Consiliul Raional Briceni

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

14.07.2022

Denumirea operatorului economic „DSI Construct Grup” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 111

Data: 26.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 175 000.00

Inclusiv TVA: 2 610 000.00
Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 5 luni

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

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

http://www.mtender.gov.md
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Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 1 din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Preţul lucrărilor se majorează cu 14,34 %, echivalentul a 
374 478.00 lei

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

Nu este cazul

Alte informații relevante

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

Lucrări de reparație capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni ,  
 achiziţionate  prin LP nr. MD-1646648510234 se execută în conformitate cu devizul de cheltuieli înaintat de IMSP SR Briceni 
în documentaţia de atribuire. Însă, după constatarea necesităţii efectuării unor lucrări suplimentare, volumul lucrărilor de 
construcție stabilite iniţial se măreşte, conform devizului aprobat, în sumă 374 478.00 lei.

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

În procesul de execuție a lucrărilor de reparație capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni 
şi anume la executarea lucrărilor de curățare/desfacere a tencuielei de pe pereții existenți, tencuială existenta se 
macină, se surpă şi a fost demontată pina la cotileț. În urma demontării am depistat fisuri, găuri şi denivelări majore, 
în anumite locuri pereții nici nu au fundament sub ei.

 Respectiv pentru a asigura executarea lucrării este necesar de crescut stratul de tencuială ce depaşeşte 
20mm (cum e prevăzut in deviz). Este necesar obligatoriu de consolidat peretii cu plasă metalică pentru a respecta 
procesul tehnologic, respectiv a creşte durabilitatea lucrării în timp. 

 Aspectele, menționate au survenit la solicitarea operatorului economic executant şi a responsabilului tehnic, 
în acest sens se anexează poze la situația existentă. În acelaşi context urmează a fi adăugate lucrări pentru reparația 
tocurilor, care urmează a fi executate la această etapă, or în caz contrar ulterior vor fi necesare cheltuieli suplimentare 
pentru vopsirea repetată a pereților, inclusiv blocarea sălilor pentru pacienți. 

În acest sens a fost întocmit și semnat, de către reprezentanții Beneficiarului, responsabilul tehnic, devizul 
cu lucrari adaugatoare si proces verbal nr.1 din 21.06.2022

(se anexează). 

Astfel, se propune includera următoarelor lucrări:

- Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 30 mm la pereti, executat cu mortar - 1 152,00 m2;

- Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina 
la 3 kg/mp  сетка Вр 1   150 * 150 – 1 745,80 kg;

- Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, 
executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime – 525,00 m;

De menționat că Devizul estimat și verificat în modul stabilit de Lege la etapa licitației publice a fost în mărime de 
2 419 735,00 lei, oferta desemnată câștigătoare și încheiat contractul de antrepriză a fost în mărime de 2 175 000,00. 
Decizia Grupului de Lucru a luat în considerație aceea că sunt rezerve de surse financiare pe această procedură planificată 
și alocate. 
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VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 13 din 14.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 374 478,00 lei.

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

Fără TVA Inclusiv TVA
„DSI Construct Grup” SRL 13 14.07.2022 312 065,00 374 478,00

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



122

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.6 din 15.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Gimnazil P. Cazmalî 
Localitate Mun. Ceadîr-Lunga,
IDNO 1011601000527
Adresa Mun. Ceadîr-Lunga,str. Cikalov,53
Număr de telefon 029122496
Număr de fax 029122496
E-mail oficial 6kolapk@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Taşoglo Irina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 380062,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1642589975927
Link-ul: 21050250

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 19/01/2022 14:12
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

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

Nu x    Da □

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

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

17.02.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL SLAVENA LUX
CHIUPON
II Sinteacova Svetlana
SA Fabrica de unt din Floresti FPC
Docita Prim

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 10,7,9,8,11
Data: 10.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

22829.40

 116854,52

101154,20

74217,44

58651,00
Inclusiv TVA: 

24651,00

139972,30

111888,20

87086,40

58651,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  x

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic În temeiul Legii 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

nu

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)

 Закупка продуктов питания на 1 полугодие 2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legătură cu expirarea termenului de valabilitate a contractului, şi nu solicit alte produse alimentare.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 5 din 15.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind Micşorarea valorii contractului  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SLAVENA 
LUX

4 15.07.2022 762,40 914,88

CHIUPON 5 15.07.2022 20186,51 24223,81
SA Fabrica de 
unt din Floresti 
FPC

6 15.07.2022 25194,60 27485,02

II Sinteacova 
Svetlana

7 15.07.2022 17628,05 17628,05

Docita Prim 8 15.07.2022 216,18 235,83

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.4 din 15.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Gimnazil P. Cazmalî 
Localitate Mun. Ceadîr-Lunga,
IDNO 1011601000527
Adresa Mun. Ceadîr-Lunga,str. Cikalov,53
Număr de telefon 029122496
Număr de fax 029122496
E-mail oficial 6kolapk@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Taşoglo Irina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 51400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1650018364478

Link-ul: https://mtender.gov.md/budgets/ocds-b3wdp1-
MD-1650018083753

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 15/04/2022 09:40
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu x    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat x     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

26.04.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL SLAVENA LUX
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 20

Data: 03.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 51789.72

Inclusiv TVA: 61488.40
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  x

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic În temeiul Legii 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

 Закупка продуктов питания на 1 полугодие 2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legătură cu expirarea termenului de valabilitate a contractului, şi nu solicit alte produse alimentare.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 15.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind Micşorarea valorii contractului  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SLAVENA 
LUX

1 15.07.2022 19222.12 23066.55

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.5 din 15.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Gimnazil P. Cazmalî 
Localitate Mun. Ceadîr-Lunga,
IDNO 1011601000527
Adresa Mun. Ceadîr-Lunga,str. Cikalov,53
Număr de telefon 029122496
Număr de fax 029122496
E-mail oficial 6kolapk@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Taşoglo Irina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 25590,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1644841585019
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644841585019

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 16/02/2022 09:40
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

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

Nu x    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat x     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

02.03.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL SLAVENA LUX

CHIUPON
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 18 din 10.03.2022

19 din 10.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 51789.72

Inclusiv TVA: 61488.40
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  x

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic În temeiul Legii 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Закупка продуктов питания на 1 полугодие 2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu expirarea termenului de valabilitate a contractului, şi nu solicit alte produse alimentare.

În legătură cu expirarea termenului de valabilitate a contractului, şi nu solicit alte produse alimentare.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 5 din 15.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind Micşorarea valorii contractului  

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SLAVENA LUX 2 15.07.2022 4481,75 5378,10
CHIUPON 3 15.07.2022 3193,78 3832,53

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



129

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  de achiziții publice

Nr.             /2022 din _____  ________ 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun. Chişinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon 022 82-33-93, 82-32-63
Număr de fax 022-823354
E-mail oficial sofia.curmei@sfs.md
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Sofia CURMEI, 022-82-33-93

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Produse petroliere pentru Trimestrul II anul
Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziției fără TVA 459 250,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651838403505 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651838403505?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 06.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Nu se referă

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

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

Nu □    Da □

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru Decizia de atribuire Nr.1/2022 din 17.05.2022

Denumirea operatorului economic ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 129/2022
Data: 18.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 347 756,32 lei MD
Inclusiv TVA: 417 307,58 lei MD

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

mailto:sofia.curmei@sfs.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651838403505
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651838403505?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651838403505?tab=contract-notice
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micşorarea valorii contractului □ 
Majorarea valorii contractului □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □

Temeiul juridic În conformitate art.76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice.

Creșterea prețului în urma modificării Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu este cazul

Alte informații relevante Nu sunt
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

a. Înainte de modificare

Nr. crt. Denumirea bunurilor Prețul total, lei MD
 (inclusiv TVA) Discount%

1 Benzină Premium 95
(carduri valorice) 339 542,58 4,50%

2 Motorină EURO 5
(carduri valorice) 77 765,00 4,50%

Suma totală, lei MD, inclusiv TVA    417 307,58

      b. După modificare

Nr. 
crt. Denumirea  bunurilor Prețul total, lei MD 

(inclusiv TVA) Discount %

1 Benzină Premium 95
(carduri valorice) 390 473,97 4,50

2 Motorină EURO 5
(carduri valorice) 89 429,75 4,50

  Suma totală, lei MD, inclusiv TVA 479 903,72
 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Motivul modificării Contractului nr.129/2022 din 18.02.2022, constituie necesitatea stringentă de combus-
tibil, pentru a nu perturba activitatea Serviciului Fiscal de Stat.

II. Rezultatele examinării:

În temeiul art.76 alin. (7) pct.2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.                                  În 
rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziții publice prin COP, grupul de lucru a 
decis: modificarea contractului nr.129/2022 din 18.05.2022, prin semnarea Acordului Adițional de majorare 
a pozițiilor menționate în tabelul de mai sus.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎCS „LUKOIL-
Moldova” SRL Nr. 01/2022

____. 
_______. 

2022
52 163,45 62 596,14
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ANUNȚ
 privind rezilierea contractului  

de achiziții publice

Nr. 01 din 18 iulue 2022

    nr. ocds-b3wdp1-MD-1638782437308  “29 decembrie 2021 privind

 achiziționarea   Produse alimentare 2022

Cod CPV: 15800000-6

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP şcoala primară-grădiniță din s.Mereni, rn Anenii Noi
Localitate s. Mereni
IDNO 1012620009153
Adresa s. Mereni, raionul Anenii Noi
Număr de telefon 0(265) 55415
Număr de fax (+373)265 55415
E-mail oficial ipscprimara.mereni@gmail.com
Adresa de internet ipscprimara.mereni@gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vlas Rodica 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 476549.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638782437308  
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638782437308  

Data publicării anunțului de participare 06.12.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18 iulie 2022

Denumirea operatorului economic SRL Lovis Angro
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:5

Data:10 ianuarie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:95819.83

Inclusiv TVA: 113465.60
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Hotărîrea Parlamentului nr 41. Din 24 februarie 2022, decla-
rată stare de urgenţă această situaţie conform pct. 7 din con-
tract este o forţă majoră.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu e cazul 
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu a fost

Alte informații relevante nu sunt 
Descrierea achiziției înainte și după rezilierea:

Obiectul contractului îl constituie prestarea/livrarea produselor alimentare la IP şcoala primară-grădiniță 
din s.Mereni, rn Anenii Noi

Până la moment au fost livrate produse alimentare cu cantitatea strict solicitată conform comenzilor (zilnic, 
săptămînal şi lunar) pentru lotul nr.IV diverse  conform contractului.

Reeşind din faptul multiplelor majorări privind produsele alimentare prevazute în specificaţiile de preţ 
prezentate de către operatorii economici pentru livrarea produselor alimentare  în scopul continuităţii si 
finalizării acestor bunuri grupul de lucru la moment solicită rezilierea contractului nr.74 din 23.12.2021.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară rezilierea :

În legătură cu situaţia creată din ţară din cauza războiului din statul vecin, situaţia economică instabilă ne 
obligă să ne confruntăm cu factori economici duri şi instabili privind cresterea considerabilă a preţurilor la 
toate produse alimentare, precum şi majorarea costului a resurselor energetice şi a carburanţilor. 

Grupul de lucru, conducânduse de prevederile Legii nr.131/2015 art.76  şi art.77 consideră logic şi oportun 
rezilierea contractelor existente, motiv fiind creşterea preţurilor considerabileRezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificarea nr.01 din 18.07.2022 a rezilierii contractelor,  grupul de 
lucru , a fost  încheiat acord  adiţional cu agentul economic privind rezelierea contractelor:
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Acord adițional nr 1

- Se reziliază contractul nr.5 din 10.01.2022 privind achiziţionarea produselor alimentare Lot (Diverse ) Con-
tractul în marime de 113465.60 lei executat pină la data de 15.07.2022 în marime de 69869.96 lei. Au-
toritatea contractantă solicită rezilierea contractului pentru soldul rămas în marime de 43595.64 lei  cu 
agentul economic SRL Lovis Agro 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

sold contract încheiat la 
data de 10.01.2022

Valoarea modificărilor 

sold contract 
rămas la data 
de 15.07.2022

SRL Lovis Agdro 11 18.07.2022 113465.60 43595.64
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. Ștefan 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. 74 din 21 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria  Tipala
Localitate s. Tipala r. Ialoveni
IDNO 1007601011364
Adresa MD-6828, s. Tipala r. Ialoveni
Număr de telefon 0268-61-236; 284; 238
Număr de fax -
E-mail oficial tipalaprimaria@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Niculai Maria, tel 0679826445, marian.62@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice locale 

str. Basarabiei şi str.Miorița din satul Țipala, raionul Ialo-
veni

Cod CPV
 

45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2448000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21044320

Link: ocds-b3wdp1-MD-1631774338198
Data publicării anunțului de participare 20.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

13.10.2021

Denumirea operatorului economic “Izvorul din Piatra” SRL

mailto:primaria@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631774338198
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 74 
Data: 21.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2464785.43
Inclusiv TVA: 2957742.51

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 2 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic LEGEA Nr. 131 privind achizițiile publice, art. 76,  alin. (7) 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu este cazul

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

Modificat  termenul de executare si termenul de valabilitate prin 
decizia nr.2 din  13.12.2021.

Majorarea  valorii contractului cu  318  427,13 lei cu TVA prin 
decizia nr.3 din  14.06.2022.

Alte informații relevante
 
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Înainte de modificare:

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __7____ luni şi zile____după primirea ordinului de 
începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 30.06.2022/recepția finală a lucrărilor.

După modificare:

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __12____ luni şi zile____după primirea ordinului 
de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legis-
laţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrări-
lor.
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin acordul aditional nr.2/74 din 15.06.2022 au fost semnate urmatoarele modificari la contract:

  a) la pnc 3.1 si la anexa nr.2:

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3 276 169,64 (

Trei milioane doua sute saptezeci si sase mii una suta sasezeci si noua lei 64 bani) (lei MD, inclusiv  
546 028,28 (Cinci sute patruzeci si sase mii douazeci si opt lei 28 bani) TVA lei MD. 

Anexa nr. 2

la Contractul nr._74___

din “_21_” __10__ 2021

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr.           Denumirea

          lucrărilor

Cod CPV Unita-
tea de 

măsură

Can-
t i t a -
tea

Preţul uni-
tar Inclusiv 

TVA

Sumalei MD, 
Inclusiv TVA

Termenii 
de execu-

tare

1 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice 
locale str. Basarabiei şi str.Miorița din satul Țipala, 
raionul Ialoveni

45200000-
9 lucrare 1

3 276 169,64 3 276 169,64 7 luni

TOTAL 3 276 169,64

b) la pnc 2.1 si 13.4:

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __12____ luni şi zile upă primirea ordinului de în-
cepere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

Din gresala mecanica in decizia nr. 3 din 15.06.2022 privind modificarea contractului a fost inclus numai 
pnc.a) din acord, dar pnc.b) ceia ce tine de durata de executie si de valabilitate a contractului a fost scapat 
din vedere.

III. Rezultatele examinării:

     În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr.74 din 21 octombrie  2021   
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea  termenului de executare a lucrărilor pîna la 12 luni şi 
prelungirea termenului de valabilitate a contractului pîna la 31.12. 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“Izvorul din Piatra” 
SRL

2/74 15.06.2022

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. Ștefan 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. 03 din   14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria   comunei Ciobalaccia
Localitate Com.Ciobalaccia r-nul  Cantemir
IDNO 1007601004881
Adresa Com.Ciobalaccia r-nul  Cantemir
Număr de telefon 0273-70-2-36;  076740195
Număr de fax 0273-70-2-38.
E-mail oficial ninapetreanu@mail.ru 

Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Petreanu Nina 027370236 

ninapetreanu@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

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

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare com.Ciobalaccia 
r.Cantemir perioada 01.01.2022-30.06.2022

Cod CPV 15000000-6
Valoarea estimată a achiziției 184000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  Link: ocds-b3wdp1-MD-1636631918687
Data publicării anunțului de participare 11.11.2021
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)

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

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

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □X    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

14.07.20222

mailto:ninapetreanu@mail.ru
mailto:ninapetreanu@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636631918687
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Denumirea operatorului economic SRL Lovis Angro,SRL Slavena Lux,SA Fabrica de unt Floresti
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:02,03,04

Data: 14.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  25316.41,   14391.47   13174.60

Inclusiv TVA: 30608.48, 15666.0   15434.00
Termen de valabilitate 30.12.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic pct. 7.4 din contractul-model, Anexa 24 al

Documentației Standard pentru realizarea achizițiilor publice de 
bunuri şi servicii aprobată prin OMF nr. 115/2021

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)

a) ____Achizitionarea produselor alimentare in institutiile prescolare pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022 
cu agentul economic SRL Slavena Lux la suma totala de 98469lei 80 bani. In urma scrisorii nr.13-09/94 din 14.04.2022 
,,referitor la executarea contractelor de achizitie publice in contextul volatilitatii preturilor ,,a  fost modificat contrac-
tul la suma de 30608.48 lei inclusiv TVA

b) ____Achizitionarea produselor alimentare in institutiile prescolare pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022 
cu agentul economic SRL Lovis Angro la suma totala de 61378 lei 00 bani. In urma scrisorii nr.114-01 din 10.04.2022 
,,referitor la executarea contractelor de achizitie publice in contextul volatilitatii preturilor ,,a  fost modificat contrac-
tul la suma de 15666 lei inclusiv TVA

c) ____Achizitionarea produselor alimentare in institutiile prescolare pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022 
cu agentul economic SA Fabrica de unt Floresti  la suma totala de 64852lei 00 bani. In urma scrisorii nr.219/00 din 
04.04.2022 ,,referitor la executarea contractelor de achizitie publice in contextul volatilitatii preturilor ,,a  fost modifi-
cat contractul la suma de 15434 lei inclusiv TVA

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul modificarii contractului fiind   operatorul economic este în imposibilitate de a executa ontractual de achiziții 
publice de bunuri şi servicii ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocat de războiul din Ucraina. Micşorar-
ea, de către autoritatea contractantă, a valorii contractului, prin excluderea loturilor/pozițiilor care nu pot fi importate 
(pct. 7.4 din ontractual-model, Anexa 24 al
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Documentației Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri şi servicii aprobată prin OMF nr. 115/2021);

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Uni-
tatea 

de mă-
sură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-

darde de referință

Valoarea es-
timată (p/u 

fiecare lot în 
parte)

I lot-carne 11879.41 lei

15111100-0
Carne de vită  fără os

kg
20 Proaspătă  refrigerată  fara  

os

15112120-3
carne de porc fara os 

kg
33

Ambalata  1kg fără os 

15112000-6 Fileu de pui kg 50 Ambalata  1kg fără os
15112000-6 Găini răcite kg 41 Ambalata  1kg fără os
15112120-3 Pulpa de curcan kg 50 Ambalate

II lot-peşte 3360lei
15221000-3 Peşte fără cap „Hec” kg 80 PEŞTE ÎN CUTII,FĂRĂ CAP „HEC”

III lot-lactate 13174.60
15511100-4 Lapte pasterizat l 300 GRAS 2.5%,PACHETE DE PO-

LIETELENĂ 1 LITRI

15512000-0 Smîntînă pac 20 CU CONŢINUT DE GRĂSÎME 15% 
PACHET POLIETILINA 500 GR

15530000-2
Unt de vaci

pac
90 DE VACI,ŢĂRĂNESC,DIN SMÎNTÎNĂ 

FARA GRASIMI VEGETALE 72,5%, 
PAC. 200 GR

15540000-5
Brînză de vaci(tvorog)

pac
50 CU GRĂSÎMEA DE  5% ÎN PACHETE 

DE POLIETELENĂ A CÎTE  500GR(T-
VOROG)

15542000-9 Caşcaval uscat pac 50 ÎN AMBALAJ
15551300-8 Iaurt buc 240 IAURT,PROASPAT

V lot-diverse produse 
alimentare

10077 lei

15613100-8
Cr. De mei kg 20 CALITATEA SUPERIOARĂ

ÎN PACHETE DE 1KG

15613100-9
Cr. De arpacaş kg 20 CALITATEA SUPERIOARĂ

ÎN PACHETE DE 1KG

15613100-8
Cr. De arnaut

kg
30 CALITATEA SUPERIOARĂ

ÎN PACHETE DE 1KG

15613000-8
Cr. De  griş

kg
20 CALITATEA SUPERIOARĂ

ÎN PACHETE DE 1KG
15613000-8 Hrişcă cu bob întreg kg 20 CALITATEA SUPERIOARĂ

ÎN PACHETE DE 1KG

15611000-4 Orez cu bob rotund kg 20 ŞLEFUIT ÎNTREG,AMBALAT 1 
KG,CALITATEA SUPERIOARĂ

15331130-7 Fasole kg 20 Ambalat
15331130-7 Linte 

kg
20 CALITATEA SUPERIOARĂ

ÎN PACHETE DE1KG
15320000-7 Suc multi-fruct asorti borc 100 În asortiment cu nectar, 

borcane de 3 L
15332290-3 Magiun de mere borc 30 În borcane de 700 gr
15821200-1 Pesmeți cu stafide kg 30 PESMETI DE CALITATE

03142500-3 Ouă proaspete de 
găină buc 300 Proaspete

15411100-3 Ulei  de floarea soarelui l 30 RAFINAT AMBALA 5 LITRI
15831000-2 Zahăr tos kg 110 AMBALAT ÎN PACHETE  DE 1 KG

VI lot-fructe/legume
15331100-8 Conopidă kg 40 PROASPETE,FARA VATAMATORI 14391.47
15842400-6 Mere kg 300 PROASPETE,FARA VATAMATORI

15331100-8 Roşie kg 60 PROASPETE,FARA VATAMATORI

15331100-8 Ardei dulce kg 40 PROASPETE,FARA VATAMATORI

15331100-8 Varza de pechin kg 24 PROASPETE,FARA VATAMATORI

15310000-4 Cartofi kg 500 PROASPETE,FARA VATAMATORI

15331100-8 Brocoli kg 20 PROASPETE,FARA VATAMATORI

15331133-8 Mazăre uscată kg 10 SLEFUITĂ,JUMATATE,AMBALATĂ 1 
KG,CALITATEA SUPERIOARĂ

15331462-3 Porumb conservat borc 20 borcane de 0.500
15332410-1 Fructe uscate kg 15 De fructe 

(visina,prune,mere,pere)
TOTAL 52882.48
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.02 din 14.07.2022 a fost încheiat acor-
dul adiţional privind modificarea contractului 

nr.065 din 07.12.2021 :     nr.066 din 07.12.2021:         nr.067 din 07.12.2021

 la produsele  alimentare pentru institutiile prescolare 

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Slavena Lux 02 14.07.2022 -25316.41 -30608.48
SRL Fabrica de unt Floresti 03 14.07.2022 -13174.60 -15434.00
SRL Lovis Angro 04 14.07.2022 -14391.47 -15666.00

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. Ștefan 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/acordului-cadru

Nr. 3 din 13.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Chetrosu, rl.Anenii Noi
Localitate com.Chetrosu, rl.Anenii Noi
IDNO 1007601007402
Adresa Str.Mihail Frunze 18, com.Chetrosu, rl.Anenii Noi
Număr de telefon 0(265) 32 246, 068908339
Număr de fax (+373) 265 32 246
E-mail oficial primarnigai@mail.ru 
Adresa de internet https://comunachetrosu.md/ 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Leonid Zalevschi 

tel: 068908339, 

email: llzalevski@mail.ru 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției 598 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1638453849271
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047974

Data publicării anunțului de participare 02.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Villa Prodotti
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1 

Data: 03.01.2022

mailto:primarnigai@mail.ru
https://comunachetrosu.md/
mailto:llzalevski@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453849271
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 108 215,08
Inclusiv TVA: 129 858,10

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 11.07.2022

 
 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

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

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

În urma Licitației publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1638453849271 din 02.12.2021 privind achiziționarea Produselor al-
imentare pentru anul 2022 (Lot Produse din carne) a fost desemnat cîşigător şi încheiat contract nr.1 din 03.01.2022 
cu operatorul economic SRL Villa Prodotti în sumă de 129 858,10 lei.

Conform Demersului din 28.04.2022 Operatorul economic SRL Villa Prodotti solicită acord de reziliere invocînd pier-
deri enorme, din următoarele motive: 

-  majorarea bruscă prețurilor la toate produsele alimentare şi nu numai, creşterea bruscă la

motorină, energie electrică etc.

- din cauza conflictului la Ucraina sunt întreruperi a lanțurilor de aprovizionare cu materie de ambalare, hîrtie şi etc., 
a apărut nevoie creşterea capitală de lucru (achitări în avans) la producători.

Conform datelor ANRE link: http://www.anre.md benzina s-a scumpit cu 50%. Conform declarațiilor oficiale ale ANRE 
prețurile la carburanți, energie electrică şi gaze naturale urmează a fi majorate şi în continuare, în dependență de 
conjuctura pieții cît şi urmare a războiului din Ucraina.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Grupul de lucru, conducîndu-se de prevederile Legii 131/2015 art.69 consideră logistic şi oportun rezilierea contract-
ului existent cu operatorul economic SRL Villa Prodotti motiv fiind creşterea prețurilor considerabile. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul nr. ocds-b3wdp1-
MD-1638453849271 din 02.12.2021 s-a decis încheierea acordul adiţional nr.1 din 13.07.2022 privind rezilierea con-
tractului. 

Acord adițional nr.1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453849271
http://www.anre.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453849271
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453849271
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-se reziliază contractul nr.01 din 03.01.2022 privind Procurarea produselor alimentare (Lot Produse din carne) neîn-
deplinite în mărime de 48772,87 lei înregistrat de către AAP cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1638453849271 din data de 
02.12.2021 cu agentul economic SRL Villa Prodotti.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Villa Prodo-
tti

1 13.07.2022 48772,87

.

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. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453849271
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ANUNȚ DE INTENȚIE
 din   28.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-463, 022-436-388, 022-385-499
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-463, 022-436-388, 022-385-499

tender@termoelectrica.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. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic şi al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ ser-
viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

Lot 1

45
33

11
00

-7

45
45

30
00

-7 Reconstrucția Punctului 
Termic Central 5082 din 
str. Mitropolit Bănulescu 
Bodoni 11/1.

1 unitate Conform Caietului de Sarcini 850 000,00

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

https://achizitii.md
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Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere proteja-
te sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu Ѵ

Da □

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

Nu Ѵ

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu.
Alte informații:

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

28.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu Ѵ

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor 
poştale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 25 din 28 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.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 nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 pri-
vind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de activi-
tate

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

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

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 fiecare 

lot în parte)

1 44318000-2 Conductor AC şi fir de 
gardă C50 asortiment

Conductor AC şi fir de gar-
dă C50 conform caietului 

de sarcini
1 700 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare 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 □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
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 -

mailto:contestatii@ansc.md


148

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 26 din 28 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția 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, transpor-
turilor și serviciilor poștale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

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 fiecare 

lot în parte)

1 45223500-1

Construcții din beton 
armat (grinzi, placi 
din b/a, canale de 

cablu etc.)

asortiment
Construcții din beton ar-
mat conform caietului de 

sarcini
1 200 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare 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 □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
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 -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 27 din 28 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția 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, transpor-
turilor și serviciilor poștale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1
45321000-3

45421132-8

Executarea lucrărilor de efici-
entizare energetică prin ter-
moizolarea fasadei şi înlocui-
re ferestrelor cu tâmplărie de 
lemn la blocul de producţie 

şi laborator la RETÎ Bălţi

1 clădire Conform caietului 
de sarcini 3 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
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 -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 28 din 28 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția 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, transpor-
turilor și serviciilor poștale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31682200-2

Panou de servicii proprii la SE 
Floreşti şi SE Ungheni (proiecta-
re, fabricare, montare, ajustare) 
şi SE Glodeni (fabricare, monta-
re, ajustare)

3 buc. Conform caietu-
lui de sarcini 2 800 000,00

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

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
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 -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 29 din 28 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția 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, transpor-
turilor și serviciilor poștale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45262690-4
Reparaţie capitală a garajului 
boxă cu înlocuirea acoperişu-
lui la baza filialei Nord

1 clădire Conform caietului 
de sarcini 2 200 000,00

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

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
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 -

mailto:contestatii@ansc.md


156

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    din                 2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SRL ”Chişinău-gaz”
Localitate Mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1003600066037
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 38
Număr de telefon +373 22 578 010
Număr de fax +373 22 578 010
E-mail oficial anticamera@chisinaugaz.md
Adresa de internet www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Lisa Ion, +37322578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

- Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic şi al gazelor naturale - X;

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

- Activitățile licențiate din sectorul serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare □

- Activitățile sectoriale privind domeniul trans-
porturilor □

- Activitățile sectoriale în domeniul porturilor şi 
aeroporturilor □

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor 
poştale □

- Activitățile sectoriale legate de extracția de 
petrol şi gaze naturale, prospectarea şi extrac-
ția de cărbune sau alți combustibili solizi □

Autoritate centrală de achiziție/ altă formă de achiziție 
comună - X □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □ X Legea  privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 
74/2020

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  

Servicii □       

Lucrări □

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
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Obiectul de achiziție Achiziționarea de licențe şi suport tehnic a licențelor 
Oracle Database şi licențe Oracle Weblogic

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653039737848
Data publicării: Anunț de participare –  20.05.2022;
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1653039737848?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ Х

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

 
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. 39 din 30 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”S&T MOLD”

IDNO 1002600033173

Date de contact 

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

Republica Moldova, or. Chişinău, str. Calea Eşi-
lor 8, sn@snt.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      

 
Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea contrac-
tului.

6 778 822,84   lei, fără TVA

8 134 587,41   lei, cu TVA

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

 
 
 
 

mailto:sn@snt.md
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Lot atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. şi data contractului Suma, inclusiv 

TVA

1

Achiziționarea de li-
cențe şi suport tehnic 
a licențelor Oracle Da-
tabase şi licențe Oracle 
Weblogic

48611000-4 nr. 185 din 18.07.2022 8 134 587,41  lei

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect 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 □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   88_din  25.07.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 
Persoana de contact Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o auto-
ritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic x

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 
74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri  □      

Servicii x       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de pază fizică a obiectivelor şi valorilor 

materiale ale ÎS „Moldelectrica”
Anunțul de participare Nr.: - 

Data publicării: 03.05.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_34_1.pdf   

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 □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_34_1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_34_1.pdf
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 1
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 lu-
cru nr.375 din 06.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎS „PPOE Scutul Energetic”
IDNO 1003600057686

Date de contact 

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

Mun.Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 65, 
of307A; 

tel: 0-22-21-41-85; scutulenergetic@mail.
ru 

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      

 
Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în con-
siderare pentru atribuirea contractului.

Oferta câştigătoare – 4 176 024,00 Lei

Oferta cea mai ridicată – 4 424 760,00 Lei

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de pază fizică a obiecti-
velor şi valorilor materiale ale ÎS 
„Moldelectrica”

79713000-5 8 obiective
14S din 

25.07.2022
5 011 228,80 Lei

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

2. Alte informații:

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

Nu x        

Da □        

tel:022-41-90-20
mailto:scutulenergetic@mail.ru
mailto:scutulenergetic@mail.ru
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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. 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 atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. ____ din ________________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 128 din 28.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea vanelor, robineților şi produselor similare din oțel” - Numărul: CG-B-09/22

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului nor-
mativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020, art. 
82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chişinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisi-
naugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 44111520-2

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achizi-
ții sectoriale):  MD 114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Un. 
de 

măs.

Cant. 
initiala

Modi-
ficare

Cant. 
finala

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț 
unitar cu 

TVA

Suma 
fără TVA Suma cu TVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Niplu, filet                

1 Filet otel Ду 25 buc 46 25 71 7,50 9,00 187,50 225,00

5 Filet fonta Ду 15 buc 100 -100 0 7,50 9,00 -750,00 -900,00

6 Filet fonta Ду 20 buc 200 -200 0 10,00 12,00 -2 000,00 -2 400,00

7 Filet fonta Ду 25 buc 25 -25 0 12,50 15,00 -312,50 -375,00

9 Filet otel Ду 15 buc 600 100 700 5,00 6,00 500,00 600,00

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
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10 Filet otel Ду 20 buc 5 250 200 5 450 7,50 9,00 1 500,00 1 800,00

  Dopuri                

1 Dop oțel cu filet Д 15 buc 534 -534 0 40,00 48,00 -21 
360,00 -25 632,00

2 Dop oțel cu filet Д 20 buc 642 -642 0 45,00 54,00 -28 
890,00 -34 668,00

3 Dop oțel cu filetД 25 buc 16 -16 0 50,00 60,00 -800,00 -960,00

4 Dop oțel cu filet Д 45 buc 66 -66 0 65,00 78,00 -4 290,00 -5 148,00

5 Dop oțel cu filet Д 89 buc 1 -1 0 100,00 120,00 -100,00 -120,00

8 Dop oțel cu filet Д 32 buc 129 -129 0 60,00 72,00 -7 740,00 -9 288,00

9 Dop oțel cu filet Д 50 buc 116 -116 0 65,00 78,00 -7 540,00 -9 048,00

Valoarea modificată totală lei: -71 
595,00 -85 914,00

10. Creșterea/micșorarea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se micşorează cu 
85 914,00 lei cu TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Înlocuirea cantităților de materiale 
cu altele similare conform scrisorii parvenite de la furnizor.

12. Data deciziei de atribuire a contracului: № 25 din 12 aprilie 2022.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri-
le Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a con-
testațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de 
contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de 
e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionar-
ea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@
ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.02.2022
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ANUNȚ 
Nr. __ din ________________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 120 din 20.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea dulapurilor de gaze” - Numărul: CG-B-13/22

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului nor-
mativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020, art. 
82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chişinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisi-
naugaz.md;

6. 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): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 38431100-6, 38543000-3

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achizi-
ții sectoriale):  MD 114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Nr. d/o Denumirea 
bunurilor

Un. 
de 

măs.

Cant. 
Init

Modifi-
care

Cant. 
Finala

Preț uni-
tar USD 
fără TVA

Preț uni-
tar USD 
cu TVA

Suma USD 
fără TVA

Suma USD 
cu TVA

16 Detector de 
gaz HD2000 buc 200 -200 0 28,33 34,00 -5 666,67 -6 800,00

16 Detector de 
gaz STRAJ buc 0 200 200 28,33 34,00 5 666,67 6 800,00

Valoarea totală 
(USD):         0,00 0,00

 
Creșterea/micșorarea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului rămâne neschimbată.

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Înlocuirea cantităților conform 
scrisorii parvenite de la furnizor.

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
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11. Data deciziei de atribuire a contracului: № 22 din 04 aprilie 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri-
le Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

13. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a con-
testațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de 
contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de 
e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionar-
ea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@
ansc.md

14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.02.2022
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 133P din 27.07.2022

privind achiziționarea RFQ_196 PRODUSE PETROLIERE

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: ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA

2. IDNO: 1003600015231 

3. Adresa: str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău 

4. Numărul de telefon/fax: 022-431-205; 022-431-844 

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.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 licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Cod CPV
Denumirea 
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fie-

care lot în parte)

Lotul 1 Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor

09132000-3
63712600-9 Benzină l 720 000

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

19 634 000, 00

09134200-9
63712600-9 Motorină l 855 000

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

21 922 000,00

09133000-0
63712600-9

Gaz petrolier 
lichefiat (GPL) l 4 500

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

70 000,00
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09100000-0
63712600-9

Combustibili
(Metan) l 33 000

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

526 000,00

Valoarea estimativă totală 42 152 000,00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani.

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 aplică.  

13.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

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

1 Cea mai avantajoasa oferta din 
punct de vedere tehnico-economic

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

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 aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cea mai avantajoasă oferta din 
punct de vedere tehnico - economic.

18. 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 Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic 100%
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data] 02.09.2022
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19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile. 

21. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

       Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

24. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

25. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) 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 apli-
că.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.07.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

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.

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): 0101000

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 28 din 28.07.2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                               Licitație deschisă – 

«Livrarea tehnicii speciale» 

Nr. MTG-L-28/22 

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: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informați-
onal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

7. 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 comu-
nă): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor na-
turale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
ord Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitate 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată            
(lei fără TVA)

1 43211000-5

Livrarea tehnicii 
speciale

(Buldozer)

buc. 1 conform Caietului de sarcini 2 750 000,00

 
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

http://www.achizitii.md


170

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

10. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,155.

- Termenul de livrare – Trim. IV a. 2022

11. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind valabi-
litatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.
Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde 
se deserveşte  ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofer-
tei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât va-
labilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității con-
tractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi 
semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice 
şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertant; (Cumpără-
torul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul 
semnării Contractului cu câştigătorul desemnat în cadru 
procedurii de achiziții.) 
Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: 
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; ID-
NO:1003607010109;IBAN:MD95VI022513100000003MDL;    
BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; 
TVA 5200032.

Obligatoriu

3
Demonstrarea eligibili-
tății de către ofertant/
candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 
de bani, semnată şi ştampilată de către operatorul econo-
mic, confirmată prin semnătură electronică (Anexa nr. 2 
la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind neînca-
drarea în situațiile prevă-
zute de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului de 
interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți. 
Anexa nr. 3

Obligatoriu
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5 Dovada înregistrării per-
soanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată 
prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți. 
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lista 
principalelor livrări efec-
tuate în ultimii 3 ani de 
activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 
(trei) ani bunuri similare ca complexitate şi preț. Condiția 
se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract 
de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea vi-
itorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri 
similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoa-
rea viitorului contract.
Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea 
documentelor confirmative (copii contracte, acte de pri-
mire predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu

8 Demonstrarea capacității 
economice financiare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de 
bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor In-
spectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original confir-
mat prin semnătura electronică şi/sau semnat şi ştampilat 
de către ofertant.
Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 
2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, 
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice şi/sau 
semnat şi ştampilat de către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea conformității 
bunurilor, identificată clar 
prin referire la specificații 
sau standarde relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea 
tuturor cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea docu-
mentelor doveditoare (catalog producător / broşuri/ma-
nual operațional.)

Obligatoriu

11
Declarație privind termen 
de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la livrare

12
Garanția de bună ex-
ecuție 5% din valoarea 
contractului

-transfer pe contul autorității  
-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.
Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde 
se deserveşte ofertantul în valoare de 5,0% din suma con-
tractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic 
decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul 
autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, 
ştampilată şi semnată, confirmate prin aplicarea semnă-
turii a participantului (Cumpărătorul restituie garanția în 
termen de 15 zile din momentul semnării Actului de pri-
mire - predare a mărfii fără obiecții).
Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOL-
DOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 
1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; 
BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; 
TVA 5200032.

Obligatoriu
 se prezintă odată 
cu semnarea con-

tractului

Oferta financiară



172

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6002 AUGUST 2022, MARȚI

13 Oferta (cerere de partici-
pare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii negociate), 
după caz:  nu este cazul.

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

18. Factorii de evaluare a ofertei, precum şi ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1      Cel mai mic preț de ofertă  
     Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 unde, 
V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2 Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de 
achiziții, se calculează în baza informației prezentata în Anexa 5
Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:
E = S1…n / Smax х 20 unde, 
E – evaluare experienței similare, puncte; 
S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei; 
Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare                 
valoare, lei; 
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;    

20

 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării contractului

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba rusă  
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24. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

25. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) 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.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:   
conform SIA RSAP

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

30.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

31. Alte informații relevante: 

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofer-
telor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de 
Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până 
la 90 zile de la livrarea mărfii.

- Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md . 

Conducătorul grupului de lucru 

        L.Ș.

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ _______
________________________________________________________________, prin procedu-
ra de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ______ zile , respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi accep-
tată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Numele şi prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,
(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,
                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere şi/sau nu avem persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, 
bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/
cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie 
în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care 
sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bu-
nic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/
cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de deci-
zie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele şi informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informației şi a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experiența, compe-
tenta şi resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare 

achiziționarea bunuri

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________ 

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                         (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________ 

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                            (de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  fată de buget                            mii lei
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  12. RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________________________________________________________

(semnătura)  şi L.Ș. 
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAȚIE

 privind experiența similară

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr
d/o

Obiectul contrac-
tului

Denumirea/numele 
cumpărătorului/

Adresa
Preţul contractului Data Contractului

1      

2      

...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea şi obiectul contractului_________________________________________________

2. Numărul şi data contractului______________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului__________________________________________________

4. Adresa beneficiarului____________________________________________________________

5. Ţara_________________________________________________________________________

6.  Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          ______________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ________________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţiona-
re:_____________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată___________________________________________________________________

b) efectiv realizată ________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____________________

Denumirea întreprinderii: __________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

Specificația tehnică:

Obiectul: 

Numărul: 

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8,9:

Nr. 
d/o

Denu-
mirea 

bunurilor 
solicitate

Un. de 
măsură / 

Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată 

de către autoritatea 
contractantă

Model/

marca/

Standar-
de de 

referință

Țara de 
origine

Producă-
torul

Specificarea 
tehnică de-

plină propu-
să de către 

ofertant
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Livrarea 
tehnicii 
speciale

(Buldoz-
er)

1 buc

Conform documen-
tației de atribuire 
(caietului de sarci-

ni)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

__________________________________ 
    (Denumirea operatorului economic)
adresa completă______________________________ 
tel, fax, e-mail _______________________________

OFERTĂ
Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă 
I. Examinând documentația de achiziție referitor la__________________________________
 __________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, şi anume:
 I. Furnizarea (executarea, prestarea):
1._____________________________________________________________________
(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)
2._____________________________________________________________________
3______________________________________________________________________
4______________________________________________________________________
5______________________________________________________________________
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții 
este: ________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de________________________________________lei,
(suma în litere şi în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         
III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții şi condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele şi funcția  persoanei autorizate să _______________________________________

reprezinte operatorul economic):  

_______________________ 

(semnătura) şi L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

Specificația de preț:

Obiectul: 

Numărul : 

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bu-
nurilor solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț 
unitar cu 

TVA

Suma 
fără TVA

Suma cu 
TVA

Termen de 
livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Livrarea tehnicii 

speciale

(Buldozer)
buc 1        

Valoarea totală:        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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