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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea 

”Carcase de pui broiler congelat”

Nr. _____ din 02.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

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

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

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

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

anastasia.ionel@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bu-
nurilor

Specificația tehnică deplină soli-
citată:

Termenul de

livrare/prestare 

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Suma totală, 
lei 

(fără TVA)

1. Carcase de pui broiler congelat

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:anastasia.ionel@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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15
22

00
00

-6
P-1 Taraclia

Specificaţia Tehnică:  Greuta-
tea de la 1,6 kg până la 2,0 kg. 
eviscerate, curate, fără resturi 
de conținut intestinal sau im-
purități mecanice, congelate. 
Cerințe stabilite prin Hotă-
rârea Guvernului Nr. 773 din 
03.10.2013 cu privire la apro-
barea Normei sanitar-veterina-
re de stabilire a cerinţelor de 
comercializare a cărnii de pa-
săre şi Hotărârii Guvernului Nr. 
520 din 22.06.2010 cu privire 
la aprobarea Regulamentului 
sanitar privind contaminanţii 
din produsele alimentare. 

Termen de valabilitate - 
minim 4 luni din momentul 
livrării.

Livrarea:  Cel puțin 
1 dată la  15 zile, 
în termen de 3 zile 
după data solicitării 
Instituțiilor Peniten-
ciare;

Timpul de livrare: 
luni-vineri ora 8:00-
16:00;

Achitarea - în ter-
men de 45 zile de la 
data facturii.

kg

1 500,00

1 250 000,00

P-2 Lipcani 1 400,00

P-3 Leova 1 800,00

P-4 Cricova 3 200,00

P-5 Cahul 600,00

P-6 Soroca 3 600,00

P-7 Rusca 1 300,00

P-9 Pruncul 2 000,00

P-10 Goian 200,00

P-11 Bălți 1 200,00

P-13 Chișinău 5 100,00

P-15 Cricova 2 600,00

P-16 Pruncul 1 300,00

P-17 Rezina 1 200,00

P-18 Brănești 3 000,00

TOTAL kg 30 000,00 1 250 000,00

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

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

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

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

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

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Docu-
mentația standard, Termenul de valabilitate - 90 zile  
din data limită de depunere a ofertelor - confirmat 
prin semnătură electronică;
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Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei 
fără TVA

Completat  în conformitate cu Anexa nr.9  din Docu-
mentația standard - în original, emisă de o bancă co-
mercială; Termen de valabilitate să fie egal cu perioa-
da de valabilitate al ofertei – 90 zile din data limită 
de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe 
contul ANP

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

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

Act care ar confirma calitatea/conformitatea/
inofensivitatea

copia originalului, confirmat prin semnătură elec-
tronică;

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin 
semnătură electronică;

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

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

Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / ex-
tras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – co-
pie,  confirmată prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății impo-
zitelor, contribuțiilor 

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

Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare al 
transportului auto

eliberată de organul abilitat, copie confirmată prin 
semnătură electronică;

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

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

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

Se prezintă la atribuirea contractului, completat în con-
formitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard 
- emisă de o bancă comercială, confirmat prin semnă-
tură electronică; 

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

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

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

04.08.2022
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Tehnici şi instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț şi corespunderea specificației 
tehnice solicitate

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

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

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

mun. Chişinău, bd. 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 fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din 29.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO 1003600152606
Adresa MD-2004, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Numărul de telefon/fax (022) 250-809 / 250-704
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.urgenta.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Serviciul achiziții publice
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire

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

https://achizitii.md 

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cant., 
U/M Descrierea achiziției

Valoarea estimată, f/
TVA

 (p/u fiecare lot în parte)

1 33183100-7 Implanturi ortopedice Buc Implanturi ortopedice 1 100 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
La cel mai mic preț în corespundere cu do-
cumentația standard, anunțul de participa-
re şi caietul de sarcini

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție August 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor 
transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___ din 02.08.2022

Legume în asortiment pentru perioada octombrie 2022-aprilie 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice,SIA „RSAP”

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

Instituție de stat cu statut special

Cod CPV 03200000-3 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor

Cantitate/ 
Unitate

 de măsură, (kg)
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

Lotul nr. 1 – Cartofi
1

03
21

21
00

-1

P-1 - Taraclia 18000
Cartofi - diametrul nu mai mic de 5cm, 
fără semne de alterare, aspect normal 

caracteristic soiului, întreg, fără defecte 
interne şi/sau externe, neîncolțit, fără 

miros străin, fără umezeală externă 
anormală. Produs ambalat în saci cu 
capacitatea până la 40 kg. La livrarea 
se va prezenta copia certificatului de 

conformitate sau echivalentul, care să 
confirme calitatea bunurilor. Conform 

cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 115 din 
08.02.2013 şi HG nr. 929 din 31.12.2009

Livrarea: Cel puțin lunar, în termen de 7 zile 
după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, 
în cantități remise la adresa electronică sau 
prin mesaj SMS expediat (operatori econo-

mici vor indica în ofertă adresa electronică de 
e-mail şi/sau tel. mobil la care vor fi primite 
comenzi). Timpul de livrare luni-vineri ora 

8:00-16:00; Achitarea - în termen de 30 zile de 
la data facturii

2 973 875,00

2 P-2 - Lipcani 13000
3 P-3 - Leova 18000
4 P-4 - Cricova 37000
5 P-5 - Cahul 7000
6 P-6 - Soroca 35000
7 P-7 - Rusca 13000
8 P-8 - Bender 5000
9 P-9 - Pruncul 24000

10 P-10 - Goian 2500
11 P-11 - Bălți 15000
12 P-12 - Bender 7000
13 P-13 - Chişinău 40000
14 P-15 - Cricova 25000
15 P-16 - Pruncul 15000
16 P-17 - Rezina 15000
17 P-18 - Brăneşti 32000

Total 321 500,00

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Lotul nr. 2 – Varză
1

 0
32

21
41

0-
3

P-1 - Taraclia 10000

Varză albă, proaspătă, greutatea nu mai mică 
de 0,5 kg.

Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg 
până la 40 kg

Livrarea: Cel puțin lunar, în termen de 7 zile 
după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, în 
cantități remise la adresa electronică sau prin 
mesaj SMS expediat (operatori economici vor 

indica în ofertă adresa electronică de e-mail şi/
sau tel. mobil la care vor fi primite comenzi). 
Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00-16:00; 
Achitarea - în termen de 30 zile de la data 

facturii.

1 630 775,00

2 P-2 - Lipcani 8000

3 P-3 - Leova 10000

4 P-4 - Cricova 21000

5 P-5 - Cahul 4000

6 P-6 - Soroca 20000

7 P-7 - Rusca 7000

8 P-8 - Bender 3000

9 P-9 - Pruncul 13000

10 P-10 - Goian 1300

11 P-11 - Bălți 9000

12 P-12 - Bender 4000

13 P-13 - Chişinău 21000

14 P-15 - Cricova 14000

15 P-16 - Pruncul 5000

16 P-17 - Rezina 8000

17 P-18 - Brăneşti 18000

Total 176 300,00
Lotul nr. 3 – Ceapă

1

03
22

11
13

-1

P1-Taraclia 4100

Ceapă proaspătă, diametrul nu mai 
mic de 5 cm. 

Produs ambalat în saci cu capacitatea 
de la 5 kg până la 40kg;

Livrarea: Cel puțin lunar, în termen de 7 
zile după data solicitării Instituțiilor Pe-
nitenciare, în cantități remise la adresa 
electronică sau prin mesaje SMS expe-
diate (operatori economici vor indica 
în ofertă adresa electronică de e-mail 
şi/sau tel. mobil la care vor fi primite 

comenzi). Timpul de livrare luni-vineri 
ora 8:00-16:00; Achitarea - în termen 

de 30 zile de la data facturii.

592 263,00

2 P2-Lipcani 3200

3 P3-Leova 4300

4 P4-Cricova 8300

5 P5-Cahul 1500

6 P6-Soroca 8000

7 P7-Rusca 3000

8 P8-Bender 1100

9 P9-Pruncul 5300

10 P10-Goieni 600

11 P11-Bălţi 3400

12 P12-Bender 1700

13 P13-Chişinău 8600

14 P15-Cricova 5300

15 P16-Pruncul 2100

16 P17-Rezina 3200

17 P18-Brăneşti 7400

Total 71 100,00
Lotul nr. 4 – Morcov
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1
 0

32
21

11
2-

4
P1-Taraclia 3100

Proaspăt, diametrul nu mai mic de 5 cm. 

Produs ambalat în saci cu capacitatea de 
la 5 kg până la 40kg;

Livrarea: Cel puțin lunar, în termen de 7 
zile după data solicitării Instituțiilor Pe-
nitenciare, în cantități remise la adresa 

electronică sau prin mesajuri SMS expe-
diate (operatori economici vor indica în 

ofertă adresa electronică de e-mail şi/sau 
tel. mobil la care vor fi primite comenzi). 

Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00-
16:00; Achitarea - în termen de 30 zile de 

la data facturii

446 488,00

2 P2-Lipcani 2500
3 P3-Leova 3300
4 P4-Cricova 6300
5 P5-Cahul 1100
6 P6-Soroca 6000
7 P7-Rusca 2300
8 P8-Bender 900
9 P9-Pruncul 4000

10 P10-Goieni 400
11 P11-Bălţi 2500
12 P12-Bender 1200
13 P13-Chişinău 6500
14 P15-Cricova 4000
15 P16-Pruncul 1600
16 P17-Rezina 2400
17 P18-Brăneşti 5500

Total 53 600,00
Lotul nr. 5 – Sfeclă roșie

1

03
22

11
11

-7
 

P1-Taraclia 3100

Sfeclă roşie, de masă, proaspătă, greutatea 
nu mai mică de 0,25 kg. 

Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 
5 kg până la 40kg. 

Livrarea:Cel puțin lunar, în termen de 7 zile 
după data solicitării Instituțiilor Penitencia-
re, în cantități remise la adresa electronică 
sau prin mesaje SMS expediate (operatori 
economici vor indica în ofertă adresa elec-

tronică de e-mail şi/sau tel. mobil la care 
vor fi primite comenzi). Timpul de livrare 
luni-vineri ora 8:00-16:00; Achitarea - în 

termen de 30 zile de la data facturii.

446 488,00

2 P2-Lipcani 2500
3 P3-Leova 3300
4 P4-Cricova 6300
5 P5-Cahul 1100
6 P6-Soroca 6000
7 P7-Rusca 2300
8 P8-Bender 900
9 P9-Pruncul 4000

10 P10-Goieni 400
11 P11-Bălţi 2500
12 P12-Bender 1200
13 P13-Chişinău 6500
14 P15-Cricova 4000
15 P16-Pruncul 1600
16 P17-Rezina 2400
17 P18-Brăneşti 5500

Total 53 600,00
TOTAL 6 089 889,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din  Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire 
a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicita-

te de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție.

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indi-
că în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cerere de participare
Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 

din Documentația standard - confirmat prin 
semnătură electronică

Obligatoriu

2 Declarație privind valabilitatea 
ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr. 8 
din Documentația standard- confirmat prin 

semnătură electronică

Obligatoriu

3
Garanția pentru ofertă, 1%

Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din 
Documentația standard - 

în original, emisă de o bancă comercială; 
Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada 
de valabilitate a ofertei - 90 zile din data limită 
de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer 

pe contul ANP.

Obligatoriu

4 Propunerea tehnică
Completat  în conformitate cu Anexa nr. 22 
din Documentația standard - confirmat prin 

semnătură electronică

Obligatoriu

5
Propunerea financiară Completat  în conformitate cu Anexei nr. 23 

din Documentația standard - confirmat prin 
semnătură electronică

Obligatoriu

6 DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat 
prin semnătura electronică ; Obligatoriu

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, docu-
mentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate 

cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

1 Dovada înregistrării de stat Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică

2 Certificat de atribuire al contu-
lui bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură 
electronică

3 
Certificat de efectuare siste-

matică a plății impozitelor, con-
tribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului 
– conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - 

copie,  confirmată prin semnătură electronică;
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4

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efec-
tivi şi neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

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

5 Act care ar confirma calitatea /
conformitatea/inofensivitatea

Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică

6
Autorizaţie sanitară veterina-
ră de funcţionare al transpor-
tului

Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică

Alte informații:

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

03.08.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate cel mai mic preț şi corespunderea 
specificației tehnice solicitate;

licitație electronică, în 3 runde cu pa-
sul minim 1%.

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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.50 din 28.07.2022

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 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA 

1 45200000-9

Lucrări de asigurare a stabil-
ității terasamentelor și resta-
bilirea luctărilor de artă pe 
drumul G64, R6 - Banesti - Tele-
nesti - Budai - M5, km 13,50

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

  13 125 780,00

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 INTENȚIE

Nr. 04 din  27 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizi-

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL de niv. II

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

33
10

00
00

-1
 

Echipament pentru 
dotarea Centrului 

Perinatologic

 al Spitalului Raional 
Hîncești

Conform 
caietului de 

sarcini

1. Monitor fetal F3;

2. Ventilator Padus 8;

3. Sistem de diagnosti-
care ultrasonor

1 833 333

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 
 

mailto:consiliul@hincesti.md
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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

Licitație electronică

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 Proiect finanțat în baza Acordului de finanțare 

semnat cu Județul Maramureş, România

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 02.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Briceni
IDNO 1007601010840
Adresa or. Briceni, str. Independenței,48
Numărul de telefon/fax 0247-2-20-58
Adresa de e-mail a autorității contractante aplbriceni@rambler.ru
Pagina web oficială a autorității contractante https://briceni.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusanovschi Marina

tel.0247-2-28-45

e-mail

econimiebriceni2006@rambler.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Informația o găsiți în 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)

APL II

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea servicii-
lor de proiectare sau 

de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 45212200-8

Lucrări de construcții şi 
montaj a Complexului Spor-

tiv situat în or.Briceni, str.
Turgheniev,16.

1
Lucrări de construcții şi montaj a Com-
plexului Sportiv situat în or.Briceni, str.
Turgheniev,16.

15 772 472,56

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Licitație publică/ cel mai mic preț
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II. Alte informații:

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

02.08.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X 

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. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01/22______din 14.07.2022____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Puhoi
IDNO 1009601000201
Adresa Satul Puhoi,raionul Ialoveni
Numărul de telefon/fax 0 268 63 236/238
Adresa de e-mail ale autorității contractante puhoiprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Iurcu Nina,068107965/078699889
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)

puhoiprimaria@gmail.com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1  45453000-7

Reconstrucția clă-
dirii cu nr.cadastral 

5526203.420.01pentru 
amplasarea Centrului 

Zonal de Asistență Me-
dicală Urgentă Prespi-

talicească şi a Centrului 
Medical de reabilitare 

de zi 

1/lot

Reconstrucția clădirii cu nr.ca-
dastral 5526203.420.01pentru 
amplasarea Centrului Zonal 
de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească şi a Centrului 
Medical de reabilitare de zi

7800000 
MDL

n Denumire lotul n
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 □Nu

Da □
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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 □Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

II. Alte informații:

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

Iulie,2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □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


23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6105 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimenta-

ră 13)

Din 01.08.2022

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 Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total 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 Dispozitivelor medicale, conform necesități-

lor instituțiilor medico- sanitare publice pen-
tru anul 2022 (listă suplimentară 13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire Lot Unita-
tea de 
măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă

Valoarea 
estimativă

 Beneficiar

1 Dispozitiv auto-
mat pentru mă-
surarea indicelui 

gleznă-braț 

bucată 1 Destinat pentru măsurarea simultană a tensiunii 
arteliale la membrele superioare şi cele inferioa-
re şi poate evalua automat indicele gleznă-braț 
(ABI), rapid şi precis.  
Parametri tehnici solicitati  
Parametrii tehnici solicitati  Parametrii tehnici 
oferiti 
Ecran LCD pentru afişarea rezultatului min. - 4”  
Afişarea presiunii în manşetă  0 - 299 mmHg  
Măsurarea tensiunii arteriale 30-280 mmHg  
Măsurarea şi afişarea pulsului cardiac de la 40-
200 bpm  
 Presiune de precizie statică în termen de ± 3 
mmHg sau 2% din citire > 200 mmHg  
Precizie puls: ± 5% din citire  
Sursă de alimentare - accumulator reîncarcabil  
Adaptor pentru reîncărcarea acumulatorului 
-220V  
Pornire concomitantă de la acelaşi buton pentru 
toate manşetele.  
Set de manşete de rezervă -1buc 

45833,33 IMSP AMT 
Botanica

2 Otoscop pedi-
atric 

bucată 3 Parametrii tehnici solicitati  
Iluminare cu bec LED sau halogen 
– Marire: min. 3x 
Specule auriculare reutilizabile pentru copii, 
min. 10 buc 
Husa pentru pastrare inclusă 
Sursa de alimentare – baterii reîncărcabile

5000 IMSP AMT 
Botanica

3 PEF Metru 
(peak-flow me-

ter)

bucată 1  dispozitiv mecanic ce măsoară debitul de aer 
ce iese din plămâni la un expir rapid şi forțat  la 
copii şi adulţi cu afecțiuni pulmonare. 
Parametrii tehnici solicitați  
Domeniul de măsurare 50-800 lit/min 
Va conține markeri colorati ce permit pacientu-
lui şi medicului monitorizarea schimbărilor în 
debitul de aer. 
Pini indicatori pentru definirea intervalelor (nor-
mal, patologic) 
Se calibrează în mod individual 
Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. 
Accesorii: piese de gură de unică folosință – 500 
buc

833,33 IMSP AMT 
Botanica

4 Pulsoximetru 
pediatric

bucată 3 Destinat măsurării nivelului saturației oxigenului în 
sînge şi a pulsului la copii de la 1 la 12 ani. 
Parametri tehnici solicitati 
Modul de măsurare: pe deget, destinat copiilor 1-12 
ani 
Afişaj OLED cu ecran color 
Domeniu de măsurare SPO2: 0% ~ 100% 
Afişarea valorii ratei pulsului 
Interval de măsurare puls: 30bpm ~ 250bpm 
2 Seturi de baterii incluse 
Indicator nivelul încărcării bateriei 
Deconectare automata după maxim 10 sec de pauză

1625 IMSP AMT 
Botanica
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5 Rectoscop cu 
iluminare prin 

fibră optică

bucată 1 Este destinat pentru procedurile de rectoro-
manoscopie. 
Parametri tehnici solicitati 
Sursa de lumină prin fibră optică 
Tub cu obturator diametru 20mm, lungime 250 
mm autoclavabil – 2 buc 
Tub cu obturator diametru 20mm, lungime 300 
mm autoclavabil – 2 buc 
Tub cu obturator diametru 15mm, lungime 200 
mm autoclavabil – 1 buc 
Dispozitiv optic – 1buc 
Adaptor pentru tuburi de unică folosință -1 buc 
Lentilă – 1 buc 
Instrument pentru colectarea probelor bacteri-
ene – 1 buc 
Mîner -1 buc

75000 IMSP AMT 
Botanica

6 Fotoliu pentru 
efectuarea exa-
menului procto-

logic 

bucată 1 Parametrii tehnici solicitati  
Spătar şi înclinație Trendelenburg reglabil cu 
pistoane cu gaz  
Pedală pentru reglare înclinație Trendelenburg  
Scăriță rabatabilă  
Dimensiuni: 
Înălțime min. 85cm 
Spătar min. 58x80cm 
Șezut min 58x40cm 
Suport picoare min. 58x35cm 
Inclinatie Trendelenburg min. 60o

100000 IMSP AMT 
Botanica

7 Tonometru ocu-
lar mecanic 

bucată 14 Este destinat pentru măsurarea manuală a tensi-
unii intraoculare după metoda lui Maklacov. 
Parametri tehnici solicitati 
Cilindre metalice -2buc 
Masa unui cilindru – 10g 
Mîner pentru cilindre – 1 buc 
Nomogramă – 3 buc 
Husă – 1 buc

35000 IMSP AMT 
Botanica

8 Colposcop 
binocular cu 

sistem video de 
rezolutie inaltă

bucată 1 333333,33 IMSP AMT 
Botanica

Descriere  Colposcopia este o metodă de di-
agnostic neinvazivă. Împreună cu examenul 
citologic şi histologic colposcopia stă la baza 
diagnosticului precoce al cancerului de col 
uterin, permiţînd o decizie terapeutică în timp 
util şi urmărirea fazelor tratamentului.    
Parametrul    Specificaţia  
Sursă de lumină  Tip   LED  
    Separată nu integrată in capul colposcopu-
lui. Instalată pe troleu  
  Putere  ≥150W sau echivalentul in Lux  
  Timp de viaţă lampă  ≥50.000h  
  Filtre de lumina  Minim verde si albastru  
  Intensitatea  Control minim in 10 nivele sau 
pasi  
  Timp de viaţă lampă  ≥50.000h  
Bratele troleului  Suprafaţa  rezistentă la prelu-
crarea chimică  
  Axa de rotaţie  ≥2  
  Înălţimea bratului pe care este colposcopul  
reglabil  
  Unghi de rotaţie a bratului  ≥ 300 grade   
  Posibilitatea de blocarea a miscariilor de rota-
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9 Ultrasonograf 
de performanță 

înaltă 

bucată 1 1916666 IMSP AMT 
Botanica

ție  da  
Sistemul optic    Unghiul de iluminare si vizuali-
zare  reglabil  
  Lentile acromatice  da  
  Focus micrometric  da  
  Înalţimea faţă de podea  min ≤750 pina la ma-
xim ≥ 900 mm   
  Camera VIDEO  Integrată în capul microscopu-
lui  
    Rezolutia minima HD, să se indice de către 
ofertant  
    Port iesire de comunicare HDMI minim 1  
  Compatibil cu linie histeroscopie   da  
  Distanța focală  minim 300 mm  
  Zoom  2,5 x pina la  27x in minim 10 pasi (sa fie 
prezente obiectivile zoom indicat)  
Suport  Mobil  da  
  Diametru roţi  ≥ 6 cm  
  Suport pentru monitor  da  
  Frînă  ≥ 2  
Monitor  Tip   MEDICAL  
  Diagonala  Minim 22 inch  
  Rezolutia  Minim 1920x1080 pix  
  Matrice  Tip LCD  
  Porturi de intare  HDMI, DVI, VGA  
  Compatibil cu troleul  da  
Soft  Pentru comunicare cu  sitema video  da  
  Formarea baza de date cu nume, prenume, 
virsta etc  da  
  Tipul de date salvate  Imgine fixa  (foto) si vi-
deo  
  Pedala  Pentru controlul salvari imaginei la 
necesitate medicului  
Calcualtor   Blocul central de procesare  Con-
form caraterisiticilor producatorului  
  Monitor  tip IPS cu diagonala minim de 22 inch  
  Mouse si  tastiera  Inclusa  
  Sistema de operare licentionata  minim Win-
dows 10 Profesional  
  Adaptor sau convertor digital pentru transfer 
date de la colposcop catre Calculator  da inclus  
Alimentarea    220-240V, 50-60Hz  
Anul de producere    2021  
Garantia     24 luni

Parametri tehnici solicitați 
USG Performanta inalta tip general 
Anul de producere 2021 
Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardio, 
Vascular 
Porturi active pentru traductori Minim 4 
Porturi pentru traductori CW Minim 1 
Nivele de gri ≥256 
Gama dinamică ≥350dB 
Rezoluția imaginii captate minim: 1024x768 
Preprocesare, Canale digitale ≥ 2 mil 
Adâncime de scanare  ≥ 50 cm 
Traductoare acceptate de sistem: 
liniare matriciale,  
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convexe matriciale,   
sectoriale matriciale,  
volumetrice 4D,  
CW pencil, Endocavitare 4D. 
Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 sa 
se indice transductorul care are aceste posibi-
lități 
 
Postprocesare  
Imagine moduri  
B-mod/ 2D  
M-mod  
M-mod şi 2-D  
Armonici Tisulare  
Armonici Tisulare diferențiale  
M-mod anatomic  
M-Mod color  
Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI;  
Măsurări automatizate  
Calcule automate  
Power Doppler  
B - Flow sau analogic  
Duplex  
Triplex  
Elastografie Compresiva  
(compatibila obligatoriu minim cu sonda lini-
ara) 
Elastografia Cantitivă 
(compatibila obligatoriu minim cu sonda lini-
ara) 
Elastografie Share Wave (Compatibil cu sonda 
liniară şi convexă) 
Formarea raportului automat pentru măsură-
rile care vor fi făcute de către medic, cu printa-
rea la un 
printer extern   
(prezentarea ca exemplu ce tip de rapoarte 
poate fi făcut la dispozitivul ofertat) 
 
Funcţionalităţi  
Ajustare frecventa  
Diapazon dinamic reglabil  
Focalizare pe imagine pe toată adincimea  
Ajustare mape de culori ≥ 9  
Selectare automata a sondei la aplicarea pre-
setului  
Reglare GAIN  
Reglarea semnalului acustic  
Măsurători în timp real şi în freeze  
Regim Virtual Convex pentru raductoarele 
liniare  
PAN/ZOOM imagine în timp real  
Imagine îngheţată  
Stocare imagini  
Capacitate ≥ 500GB tip SSD; 
Memorie CINE ≥ 700MB; 
CD/DVD  
USB 3.0, 2.0  
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Pachete de analiză  
Vascular  
Cardiac  
Abdomen 
Abdomen obez  
Tiroida  
Glanda mamară  
Protocoale de lucru şi calculi pentru vase  
Carotida  
Vertebrale  
Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/
drept, Venos:  
Membre inferioare si superioare stâng/drept;  
Regim Automat de setare in regim B 
Regim Automa de setare a viterzei si a unghiu-
lui ferestrei in regim Doppler. 
DICOM 3.0  
 
APLICATII (OPTIONALE):  
Stress-Echo  
 – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de 
ubgradare 
Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, 
RMN şi angiografice;  
 – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de 
ubgradare 
Vizualizare microvasculară cu flux redus  
 – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de 
ubgradare 
Posibilitatea de transmitere datelor la sisteme 
de post procesare;  
–Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de 
ubgradare 
B - Flow angio sau analogic  
–Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de 
ubgradare  
Soft specializat pentru lucru cu substanța de 
contrast. 
  Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de ub-
gradare 
Traductoare TIP, MHz:  
1)Liniară in diapazonul de frecvență nu mai 
mare de 4 Mhz nu mai mică de 14 Mhz, cu FOV 
(field of View) câmpul de vedere minim 45 mm 
si maxim 60 mm. 
Obligatoriu sa fie prezenta tehnologia single 
cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic conform 
patentului care îl are producătorul. 
2) Convex cu frecvența de lucru; În diapazonul 
de frecvență nu mai mare de 1 Mhz nu mai 
mica de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de 
vedere minim 70° şi maxim 90° 
Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single 
cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care 
îl are producătorul. 
3) Microconvex, Endocavitara În diapazonul de 
frecventa nu mai mare de 3 Mhz nu mai mica 
de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de ve-
dere minim 135° si maxim 150°  
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10 Ultrasonograf 
General, OB-
GYN, perfor-
manţă înaltă

bucată 1 2083333 IMSP AMT 
Botanica

Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru 
cu traductoarele livrate; 
MONITOR FULL HD” ≥ 22” 
Panel de control touch ≥ 10”; 
Butoane consola Configurabile 
Tastatura digitala ; 
Braț flexibil DA 
Transfer şi stocare date în format DICOM ; 
Posibilitatea efectuării Upgrade ; 
Accesorii:  
B/W printer incorporate;

PROBE PORTURI  ≥4 
PROBE TIP, MHz Linear  cu valoarea minima nu 
mai mare de 3 Mhz -  si cu valaorae maxima nu 
mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul 
de vedere minim 40 mm si maxim 50 mm 
 Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal 
sau altă tehnolgie analogică cu valoarea mini-
ma nu mai mare de 3 Mhz -  si cu valaorae ma-
xima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau 
câmpul de vedere minim 80 ° si maxim100 ° 
 Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai 
mare de 4 Mhz -  si cu valoarea maxima nu mia 
mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de 
vedere minim 100 ° si maxim 180 ° 
 Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 
2 Mhz -  si cu valoarea maxima nu mia mică de 
8 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 
80 ° si maxim 90 ° 
NIVELE DE GRI  ≥256 
PREPROCESARE, canale digitale  ≥300.000 
GAMA DINAMICA  ≥250dB 
Adîncimea de scanare minima ≤ 1 cm 
 maxima ≥ 35 cm 
Posibilitate de rotare a imaginei minim pînă 
la    ≥ 180 ° 
Posibilitatea de oglindire a imaginreie Stinga / 
Dreapta  da 
Cine memorie  ≥500 MB 
POSTPROCESARE  da 
IMAGINE MODURI M-mod da 
 M-mod şi 2-D/B-Mode da 
 3-D (automatic) da 
 4-D (live 3-D) da 
 Harmonic imaging da 
 STIC da 
 STIC in regim Dopler color da 
 STIC in regim Dopler tisular da 
 Elastografie tip compresivă activă pentru 
sonda liniră şi endocavitară cu care va fi livrat 
dispozitivul da 
DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TD. 
 Afişare frecvenţă da 
 Afişare viteză da 
 Power Doppler da 
 HPRF da 
 Duplex da 
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 Triplex da 
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da 
 Configurarea Masurartorilor conform necesita-
tilor utilizatorului da 
 Diapazon dimamic selectabil da 
 Focalizare de transmisie ajustabilă da 
 Măsurători pe reluarea video da 
 Raport sau formarea protocolului final de către 
ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform 
necesităților utilizatorlului final. da 
 Tehnologia de SonoBiometrie, măsurare aut-
mata a dimensiunilor BPD, AC, HC, FL, HL. da 
 Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilita-
te de schimbare a mapilor de culori, prezenta 
tehnologie de formare a culori nature a fatului. 
da 
 Regim de postprocesare pentru imaginele 4D 
(3D live) si 3D cu posibilitare de taiere a sectiu-
nilor care nu sint necesare, schimbare unghiu-
lui de vizulizarea, adincimei pe toate axelor de 
formare a imaginei. da 
 In formarea imaginei 3D si 4D prezenta obliga-
toriu a tehnolgie de recosntructie “slice to sli-
ce”sau reconstruci tomografica cu prosibilitate 
de control a grosimei da 
 Formare a tabelului folicular cu clasificare 
după diametru in regim automat. La necesitate 
se va putea adauga voliculi care nu a fost inclu-
si in tabel. da 
 Regim non-doppler de diagnostic. Este obli-
gator prezenta acetui tip de tehnologie care 
va fi disponibil pentru tote sondele care va fi 
livrat dispozitvul. In caz că se va prezenta o 
tehnologie analogica sa fie prezent o monstra 
vidio pentru studiul arburilui vascular la rinichi 
mama si fat ( trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, 
ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. 
da 
 Regim specilizat pentru vizualizarea scheletu-
lui fatului in trimestru 3. prezentarea dovezei. 
( a imaginei pentru modelul de dispozitiv pro-
pus) da 
 Regim specilizat pentru dopler color asa nu-
mitul HD Flow, avit o acuratetie mai mare de 
cit doplerul color standart. Prezetnare imagini 
pentru modeul de dispozitiv propus da 
 Prezetna tehnologie de marire a imaginei fara 
a micsora rezolutia contrastul si claritate zonei 
care este marite. da 
 Sistema automatizat de ajustare a imaginei 
pentru regim 2D/ B-mode da 
 Ajustarea fregventelor de lucru automat de 
catrea dispozitiv da 
 Tehnlogia Omniview sau analogic vint un al-
goritm care se combina cu 3D dar vin cam de 
scanare separat. Sa se prezinta dovezi. da 
 Regim de formare panoramica a imaginiei 
pentru sonda linira ( virtual convex) da 
 Masuratori automatizate inregim de  dopler 
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pulsativ (PW) da 
 Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pen-
tru masurarea translucentei nucale  da 
PAN/ZOOM imagine în timp real 13428-7092 
 imagine îngheţată da 
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500GB 
 Cine da 
DICOM 3.0   da 
Porturie pentru intrari iesiri USB 2.0 si 3.0 da 
 HDMI da 
 VGA da 
 LAN/NET RJ45 da 
PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric da 
 Ginecologie da 
 Abdomen da 
 Small Parts/ Parti moi da 
 Sin da 
 Vascular da 
 Pediatric da 
 Cardiologie da 
 Transrectal da 
 Cap da 
 Muscoschiletal (MSK) da 
 Omniview sau anlogic da 
 Elastografie tip compresivă semicantitativa da 
MONITOR Diagonala ≥ 23” 
 Rezolutia  
 Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe 
inaltime so articulare dreapta stinga da 
DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a mo-
nitorului de control da 
 Tehnologie Touch screen da 
 Diagonala ≥ 10” 
Claviatura Integrata pe consola, nu se vor ac-
cepta tip glisanta sau tip digitala integrata pe 
monitorul de control da 
 Iluminare din spate da 
Iluminare cconsola Control a intesitati iluminari 
console pentru butoane si claviatura da 
Butoane programbile pentru utilizator  da 
Consola de lucru Ajusare inlatime da 
 Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala 
a dispozitvului fata de podea. da 
 Sertar pentru cosumabile integrat da 
Prezeta rotilor minim 4 
 Frine minim 4 
Termoprinter alb/negru integrat  da 
Printer extern Prezentarea listei de printere cu 
care posible de conecat dispozitivul da
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11 Imprimanta 
digitala Xray

bucată 1 Parametri tehnici solicitați 
Imprimantă Digitală Xray DICOM  
Descriere Imprimanta DICOM: 
 pentru filme laser uscat, cu scopul obținerii 
unei calități maxime a imaginilor.  
Tehnologia utilizată permite oferirea imaginii cu 
densitate sporită la un ton neutru de culoare, 
comparabil cu prelucrarea umedă convențio-
nală. 
 Sistem de dezvoltare termică a expunerii la 
laser. Film aplicabil şi selectabil 35cmx43cm (14 
”x 17”) 26cmx36cm (10 ”x 14”) 25cmx30cm (10 
”x 12”) 20cmx25cm (8 ”x 10”).  
Încărcarea filmului posibilă la lumina zilei. 
Tăvi de film – 2. 
Capacitatea de procesare cca80 coli/oră 35cmx-
43cm (14”x17”) cca 100 coli/oră 20cmx25cm 
(8”x10”)  
Dimensiunile pixelului 50 µm (508 dpi) 100 µm 
(254 dpi). 
Înregistrarea gradării 14 biți. 
Memorie imagine ≥ 1 Gb  
Corecția automată a densității. 
Conexiune intrare rețea DICOM  
Alimentare 50/60Hz, ~220 V ± 10%  
Accesorii: 
Filme 35cmx43cm (14 ”x 17”) - 200 buc. 
Filme 20cmx25cm (8 ”x 10”) – 300 buc 
Termen de garanție minim 24 luni

83333,33 IMSP AMT 
Botanica

12 Lampa chirurgi-
cala cu 1 satelit 
(caracteristici 

avansate) 

bucată 1 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansa-
te)   
Cod 130220  
Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată 
pentru iluminare în investigații chirurgicale majore  
cu fixare pe tavan  
Parametrul  Specificația 
Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe 
tehnologia LED (Light Emitting Diodes)  da 
 Numărul de sateliți 1 
 Temperatura culorii  4,500 ±500 K 
  reglabilă 
 Reglarea intensității luminii da 
 Indexul de culoare ≥ 95 
Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil da 
 Diametrul  24-34 cm 
 Adîncimea  ≥ 80 cm 
 Distanța de lucru  0.7-1.5 m 
 Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 160 000 lux 
Rotația  270 grade 
Ajustare pe verticală, cm  ≥ 80 
Cresterea temperaturii în campul operator  <1º C 
Alimentarea Rețeaua electrică 220V,  50Hz 
Durata medie de viaţă a LED-urilor  min. 50000 h 
Mişcarea capului luminos  ≥ 4 grade de libertate 
Mînere  detaşabile sterilizabile 
Panou de control  integrat în lampa principal 
Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine şi a 
sistemelor de înregistrare video   da 
Înălţimea podului  3-4 m 

150000 IMSP SR Can-
temir
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13 Masă pentru 
operații cu  6 

secții (caracte-
ristici de baza)  

bucată 1 Masă pentru operații cu  6 secții (caracteristici de baza)   
Cod 140130  
Parametrul  Specificația 
Descriere Masa de operatii oferă o suprafaţă corespunza-
toare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor 
chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea 
cîmpului chirurgical de expunerea optimă.   
Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm 
 Lățimea ≥ 55 cm 
Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 75 - 95 cm 
 Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm 
 Trendelemburg ≥ 25 grade 
 Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade 
 Secţiile mesei ≥ 6 secții 
Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade 
 Secţia din spate de la +80 la -40 grade (minim) 
 Secţia de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) 
  detaşabilă 
  divizată 
 Secţia cap de la +35 la - 45 grade (minim) 
Greutatea pacientului   ≥ 200 kg 
Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete 
X-ray pe toată lungimea mesei 
 Radiotransparenţă da 
 Accesibilitatea braţului C da 
 Mărimea casetelor minim 35x43 cm 
Ataşarea de bază  mobilă 
Rotile  da 
Sistem de frinare a bazei   tip mecanic 
Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumula-
tor intern, de la telecomanda  da 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Telecomndă  da 
Șine laterale pentru accesorii  pe toată lungimea mesei 
Pupitru de comandă  da 
Accesorii suport cot 2 unit. 
 suport umăr 2 unit. 
 suport picioare 2 unit. 
 suport torace 2 unit. 
 suport mînă (decubit lateral) 1 unit. 
 stand pentru perfuzie 1 unit. 
 curea pentru fixarea corpului 1 unit. 
 suport pentru ecran de anestezie 1 unit.

220000 IMPS SR Can-
temir

14 Inhalator cu 
compresor  

bucată 3 Inhalator cu compresor   
Parametru  Specificația 
Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice   ≤ 
4μm 
Viteza de pulverizare    ≥ 2ml/min 
Metoda de pulverizare    Flux de aer 
Fluxul maximal al compresorului  min. 15 l/min. 
Fluxul de vapori  Reglabil  
Presiunea de lucru  min. 1.2 bar 
Volumul maxim al unui recipient pentru  medicament   
≥ 5 ml 
Accesorii în set Filtru de aer  2 buc. 
 Capacitatea pentru medicament de formare a vapo-
rilot 3 buc. 
 Tub de interconectare 3 buc. 
 masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc. 
 masca pediatrică reutilizabilă medie 1 buc. 
 masca  pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. 
Nivel de zgomot  ≤ 60 dB 
Alimentarea  220V,   50Hz 
Termen de garanție  24 luni

10000 IMSP Spitalul  
clinic  muni-
cipal  de  boli  
contagioase  
de  copii
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15 Inhalator cu 
ultrasunet cu 
suport mobil 

bucată 1 Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil   
Parametru  Specificația 
Dispozitivul să fie stric destinat pentru utilizarea  în instituții 
medicale. Cu destinația utilizate în condiții casnice nu vor fi 
acceptate.  da 
Frecvența de lucru  1.68 - 1.7 Mhz 
Cu posibilitatea de reglare a dimensiunei a  particulelor 
aerodinamice  min. 0.5 - 6μm 
Viteza de pulverizare    0 - 5 ml/min 
Cu încălzitor încorporat  min. 38□ 
Metoda de pulverizare    Vibrații ultrasonore 
Fluxul de vapori  Reglabil  
Accesorii în set Filtru de aer  2 buc. 
 masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc. 
 masca pediatrică reutilizabilă medie 2 buc. 
 masca  pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. 
 Filtru antibacterial 5 buc. 
 Elemente piezoelectric de rezervă 1 buc. 
Volumul maxim al unui recipient pentru  medicament   ≥ 
400 ml 
Alimentarea  220V,   50Hz 
Suport mobil pe rotile  “min. 5 rotie, 2 rotile  
cu frină” 
Suport pentru ataşarea medicamentului  da 
Suport articulat pentru furtunul de inhalare  da 
Termen de garanție  24 luni 
Certificate  CE

25000 IMPS Spitalul  
clinic  muni-
cipal  de  boli  
contagioase  
de  copii

16 Inhalator cu 
ultrasunet 

bucată 1 Inhalator cu ultrasunet   
Parametru  Specificația 
Dispozitivul să fie stric destinat pentru utilizarea  în instituții 
medicale. Cu destinația utilizate în condiții casnice nu vor fi 
acceptate.  da 
Frecvența de lucru  1.68 - 1.7 Mhz 
Cu posibilitatea de reglare a dimensiunei a  particulelor 
aerodinamice  min. 0.5 - 6μm 
Viteza de pulverizare    0 - 3 ml/min 
Metoda de pulverizare    Vibrații ultrasonore 
Fluxul de vapori  Reglabil  
Accesorii în set Filtru de aer  2 buc. 
 masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc. 
 masca pediatrică reutilizabilă medie 2 buc. 
 masca  pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. 
 Elemente piezoelectric de rezervă 1 buc. 
Volumul maxim al unui recipient pentru  medicament   ≥ 
100 ml 
Alimentarea  220V,   50Hz 
Termen de garanție  24 luni 
Certificate  CE

5833 IMPS Spitalul  
clinic  muni-
cipal  de  boli  
contagioase  
de  copii

17 Pat de examina-
re, sala de pro-

ceduri

bucată 1 Pat de examinare, sala de proceduri   
Descriere Pat de examinare destinat pentru sala de proce-
duri, cu sertare incorporat  
Parametrul  Specificația 
Număr secțiuni  3 secțiuni 
Tip pacient  adult 
Înălțimea  80 - 85 cm 
Lățimea  min. 65 cm 
Lungimea totală în forma extinsă  min. 180 cm 
Tetiera reglabilă  min. 0 - 80° 
  cu suport de cilindru piston gaz 
Secțiunea şezut cu unghi reglabil  min. + 5° 
Secțiunea picioare  montat în interiorul a bazei patului şi la 
necesitate poate fi extinsă  
  lungimea min. 45 cm 
  lațimea min. 50 cm 
  unighiu de reglare min 7° 
Sertare încorporate în baza patului  6 - 8 buc. 
Rolă pentru hîrtia de examinare a pacientului  da 
Carcasul  oțel/metal vopsit electrostatic 
Suprafața   acoperită cu material moale, rezistent la deter-
genți chimici  
Capacitate maximă  ≥ 130 kg

15000 IMPS Spitalul  
clinic  muni-
cipal  de  boli  
contagioase  
de  copii
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18 Vertigraf bucată 1 Parametru  Specificația 
“Vertigraf fix destinat pentru utilizare de comun 
 cu un X-ray mobil”  da 
Posibilitatea de fixare a casetei digitale  43 x 43 
Posibilitatea de conectare a casetei digitale la 
alimentare fără a fi scoasă din vertigraf  da 
Posibilitatea de ajustare a casetei pe verticală  
da 
Posibilitatea de rotire a casetei la 90 grade  da 
Bază stabilă  da 
“Posibilitatea de instalare şi scoatere a casetei 
rapid fără  
scule suplimentare”  da 
Termen de garanție  24 luni

95833,33 IMPS Spitalul  
clinic  muni-
cipal  de  boli  
contagioase  
de  copii

19 Centrifuga de la-
borator 24 locuri 

bucată 1 Centrifuga de laborator 24 locuri   
Rotor din inox 90 grade da 
Posibilitatea utilizării 24 eprubete cîte 12 ml da 
Tuburi utilizate pînă la 17 mm diametru da 
Viteza maximă 3500 rpm da 
Viteza minimă  100 rpm da 
Pasul schimbării vitezelor 100 rotații da 
Display electronic  da 
Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare  
da 
Clapa pentru a bloca şi debloca capacul  da 
Posibilitatea deschiderii, în cazuri urgente  da 
Capacul centrifugii se blochează în timpul cen-
trifugării  da 
“După o oprire completă deblocarea şi deschi-
derea capacului 
 este automată, însoțită de un semnal sonor”  da 
“Posibilitatea de a schimba accelerația şi oprirea 
rotorului  
(forțată şi lentă)”  da 
Motor cu securitate la supraîncălzire  da 
“Viteza de centrifugare şi timpul rămas sunt 
afişate în timp 
real pe display”  da 
Camera de centrifugare este produsă din oțel 
inoxidabil  da 
Camera de centrifugare este făcută dintr-un 
număr de diferite ecrane aerodinamice şi de 
protecție, inclusiv din oțel inoxidabil ceea ce asi-
gură siguranța şi confortul la locul de muncă  da 
Alimentare  220V, 50Hz

20000 IMSP CS Ialo-
veni
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20 Unitate respira-
torie cu presiu-
ne pozitivă con-

tinuă  (CPAP)

bucată 2 1. Unitate respiratorie cu presiune pozitivă con-
tinuă (CPAP),  neonatal  
Dispozitiv montat pe troliu 
Troliu mobil pe rotile cu frînă 
Braț articulat pentru susținerea circuitului res-
pirator 
Miner de transportare 
Decantor extern pentru condensat cu posibilita-
te de purjare  
Ecran TVT color min. 4,5 inc. 
Generator CPAP integrat 
Regim de ventilare HFNC 
Concentrația de oxigen ajustabila 21%- 100% 
Flux ajustabil, 1 - 20 lpm 
Presiune CPAP ajustabilă 0 - 10 cmH20 
Măsurarea presiunii în căile respiratorii 
Vizualizarea pe ecran: flux, concentrație oxi-
gen,presiune CPAP, alarme, nivel baterie 
La modificarea fluxului concentrația de oxigen 
rămâne stabilă 
Alarme audibile şi sonore 
Buton anulare alarme 
Baterie interna cu autonomia min. 4 ore în re-
gim de ventilare 
Umidificator inclus:  
Măsurarea temperaturii în circuitul respirator 
Posibilitatea de încălzire a circuitului respirator 
Afişarea digitală a temperaturii 
Regim de funcționare neinvaziv 
Tensiune: 220V, 50Hz 
Presiune aer si oxigen 3-4 bar 
Accesorii si consumabile incluse: 
1. Troleu pe rotile cu frină 
3. Umidificator cu camera de umidificare pentru 
n/n reutilizabila, senzori de temperatura, cablu 
pentru circuit de încălzire 
4. Tub oxigen cu conector de tip PARCODEX 
5. Circuite CPAP pentru n/n cu canule nazale de 
diferite mărimi, min. 5 buc.

250000 IMSP SCM 
Gheorghe 
Paladi

21 Audiometru 
pentru sceenin-
gul audiologic 

bucată 1 2. Audiometru pentru screeningul audiologic  
Descriere  Destinat pentru înregistrarea acuității  
acustice tip TEOEA şi DPOEA   
Parametru  Specificaţia   
Tip:    portabil   
Testare:  metoda  TEOEA şi DPOEA   
Număr de frecvențe pentru fiecare tip EOA: mi-
nim 3   
Timpul maxim de testare la 1 (una) ureche nu va 
depăşi 1-2 minute 
Nivelul maxim de ieşire  ≤90 dB SPL   
Nivelul de zgomote interne  ≤30 dB SPL   
Mod de testare:  Automat şi manual   
Indicator al corectitudinii introducerii sondei în 
conductul auditiv extern  da  Acumulator  da   
Alimentare:  220V 
Accesorii:  încărcător pentru acumulator,  set de 
olive diferite dimensiuni  

150000 IMSP SCM 
Gheorghe 
Paladi
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22 Lampă chirurgi-
cală mobilă 

bucată 2 3.  Lampă chirurgicală cu un satelit, variantă 
mobilă destinată pentru iluminare în investigații 
chirurgicale majore cu amplasare pe podea 
Parametru Oferta 
Descriere generală 
Lampă mobilă pe roti 
Miner de transport lateral 
Tip sistem de iluminare LED 
Numărul de sateliți 1 
Min. 25 leduri 
Timpul de viața a lămpilor min. 50000 ore 
Temperatura culorii 4300 K - 4500K 
Indexul de culoare  ≥ 96 
Diametrul câmpului luminos reglabil, 17-24 cm 
Adâncimea iluminării  ≥180 cm 
Reglarea intensității luminii 50-100 % 
Distanța de lucru 0.7-1.4 m 
Nivelul de iluminare la 1 m distanță max 130000 
lux 
Rotația 360 grade 
Ajustare înălțimii, cm ≥15 cm 
Creşterea temperaturii în câmpul operator ≤  0,5 
grade 
Mânere detaşabile sterilizabile a satelitului 
Sursa de energie electrică 
Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz 
Cablu de alimentare Tip Schuko

133333,33 IMSP SCM 
Gheorghe 
Paladi

23 Vacuum extrac-
tor 

bucată 2          4. Vacuum  extractor 
Descriere Dispozitivul medical  pentru extracție 
cu vacuum a fătului  
Parametrul  Specificatie 
Vacuum  Limita maxima ≥ 730 mnHg 
                       Rata de flux  ≥70 l/min 
                       Regulator aspiratie daRata de flux  
≥70 l/min 
                       Regulator aspiratie da 
Vas colector  Capacitate ≥2l,  Cantitate  2buc,  
Protectie la umplere da 
                         Reutilizabil da 
Carcasa Metal vopsit,  Roti antistatice da, 4 buc, 
2 cu frina 
Tip filtru          unica folosinta, ≥ 15 buc 
Pedala          pneumatica da 
Tensiunea de alimentare 220v, 50Hz 
Zgomot ≤ 50 dB 
Accesorii ventuza din silicon, dimensiuni  
9x9mm - 1 buc , 8x8mm - 1 buc 

13
33

33
,3

33
3

IMSP SCM 
Gheorghe 
Paladi

24 Unitate stoma-
tologică 

bucată  1 125000 Clinica Uni-
versitară Sto-
matologică a 
USMF ,,Nico-
lae Testemița-
nu”

Descriere  Reprezintă echipamentul stomatolo-
gic esenţial pentru igienă dentară şi tratament 
stomatologic.    
Parametrul    Specificaţia  
Scaun stomatologic  Unghi de înclinare  de la 
100°pînă la 180°  
  Tetieră  reglabilă  
  Urcare/ coborîre  ≥ 40cm  
  Greutate maximă  ≥ 180kg  
  Comandă  pedală  
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea chimică  
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  Programe de poziţionare   minim 3  
  Accesorii  cotiere  
Masa dentistului  Turbină  da  
  Seringă cu 3 căi  apă,  aer, spray  
    vîrf angulat 90⁰, detaşabil  
  Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED  da  
  Micromotor electric  da  
  Piesă contraughi  da  
Braţ asistentă   Aspirator de salivă  2 furtunuri  
  Panou de comandă cu aceleaşi funcții ca la 
masa dentistului  da  
  Camera intraorală  da  
  Lampă fotopolimer  da  
Bloc hidraulic  “Bol din ceramică sau sticlă  
detaşabil”  da  
  Clătitor  da  
  Filtru pentru impurităţi  da  
  Posibilitatea programării volumului de apă  da  
Turbină dentară  Sistem buton la schimbul bo-
rului  da  
  Presiune de lucru  de la 2.5 pînă la 2.7 bar  
  Sursa de lumină  LED  
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii separate  
  Rotatii  ≥300000 rot/min  
Piesă contraunghi  Rotaţii  ≥40000 rot/min  
  Adaptabilă la micromotor  da  
  Autoclavabilă  da  
  Schimbarea frezei  buton  
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii separate  
Sursa de lumină  LED  da  
  Poziţii 2  ≥ 4000 Lux  
    de la 30 000 Lux  
    “conectarea / deconectarea  
prin senzor”  
  Axa de rotaţie  ≥3  
  Unghi de iluminare  reglabilă  
  Înălţime  reglabilă  
  Tip lumină  alb/rece  
Detartror (scaler)  5 vîrfuri cu iluminare LED  da  
  Mîner detaşabil, autoclavabil  da  
  Fregvenţa de lucru  25 pînă la 31 KHz  
  Intensitate  reglabilă  
  Tip vîrfuri  ≥ 4  
Monitor     ≥ 19   
Camera intraorală  Conectare la calculator prin 
USB  da  
  Tip  CCD  
Revenirea automată la poziţia iniţială    da  
Comanda de oprire urgentă    da  
Control multifuncţional de la picior    mobil  
Tensiune    220-240V  
Frecvenţa    50-60 Hz
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25 Sistem de garou 
pneumatic, cu 

accesorii   

bucată 2 Sistem de garou pneumatic, cu accesorii    
Descriere: pentru utilizarea în timpul interven-
țiilor chirurgicale, care restricționează circulația 
sîngelui la nivelul membrilor   
Aplicații       Specificația 
  Presiune minim/maxim 50/600 mmHg 
 Interval de timp  5 - 180 min 
 Ecran LCD grafic operare touch: verificare si 
curatare usoara 
 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau 
mansete simple ) da 
 Senzor LOP pentru verificarea presiunii de oclu-
zie a membrelor şi reglarea automată a presiunii 
optime da 
 Autotestare a presiunii şi verificarea sistemului 
da 
 Calibrare automată a senzorului de presiune da 
 Sistem de alarmă  da 
 Baterie încorporată ( min. 6ore) da 
 Interfață de utilizare a ecranului tactil da 
 Suport pentru masa sau stîlp da 
  

264000 IMSP SCTO

26 Baie de apă 
circulară pentru 

histologie

bucată 15 Baie de apă circulară pentru histologie 
Descriere Este intrebuințată la  îndepărtarea 
țesutului în parafina care vine din microtom, 
cu izolare termica pentru a minimiza pierderile 
de temperatură. Temperatura poate fi reglată şi 
controlată. 
Parametru Specificație 
Forma băii de apă Rectangulară 
Volumul maxim a vasului  2,5 - 3,5 litri 
Temperatura setare de la +30°C…la +80°C 
Precizie ±1,5 °C 
Acoperire antimicrobiană da 
Indicator de temperatura da 
Deconectare  automată la supraîncălzire da 
Alimentare 220V, 50Hz

20000 IMSP Institu-
tul Oncologic

27 Brancarda sa-
nitară cu targă 

detaşabilă 

bucată 1 Brancarda sanitară cu targă detaşabilă    
Descriere “Brancardă destinată pentru  
transportarea pacienților, cu targă detaşabilă”   
Parametru  Specificație   
Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade  
Control  manual  
Caracteristici Bare laterale da  
Roți Diametru ≥ 15 cm  
 Frine ≥ 2  
Sarcina maximă   ≥ 200 kg  
Dimensiuni  ≥ 200 x 75 cm  
“Mînere pentru transportarea  
brancardei”  da  
Targa sanitară  da, detaşabilă  
Saltea, rezistentă la prelucrare şi apă  da, deta-
şabilă  
“Să fie dotată cu rotile/bamper de  
protecție în toate patru colțuri pentru evitarea 
lovirii de perete”  da 

30000 IMSP Institu-
tul Oncologic
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28 Dispozitiv pen-
tru vizualizarea 

venelor  

bucată 1 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor   
Descriere Dispozitiv pentru vizualizarea venelor 
in timp real, neinvaziv  
Parametrul   Specificația 
Acumulator intern  da 
Timp de funcționare  minim 2 ore 
Material  Plastic 
Sursa luminii  lămpi inflaroşii 
Distanța optimă a imaginii  200mm±50mm 
Rezoluție imagine  ≤1024x768 
Precizia alinierii   ≤0.5mm 
Tehnologia de proiecție    da

45000 IMSP Institu-
tul Oncologic

Valoarea estimativă:                                                                                                                                                                                                                                                   
6 372 290,317

 
 
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 □
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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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 02 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Ștefan Vodă
IDNO 1007601006210
Adresa or. Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare nr.31

Numărul de telefon/fax 024225178, 024223053
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariastefanvoda@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante primariastefanvoda.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Oleg Gherman, 060588872, oleg.gher-

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

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

documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în 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)

APL

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 45200000-9

Lucrări de repa-
ratie capitală a 
acoperișului şi 
izolarea termică a 
fațadelor Centrului 
administrativ-mul-
tifuncționalor din 
or. Ștefan Vodă

1 lot
reparatie capitală a acoperișu-
lui şi izolarea termică a fațade-
lor

7618925,00

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 □

mailto:oleg.gherman@gmail.com
mailto:oleg.gherman@gmail.com
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț în conformitate cu 
caietul de sarcini.

II. Alte informații:

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

01.09.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1__din__02.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Ungheni
IDNO 187509
Adresa Or. Ungheni, str. Națională 9
Numărul de telefon/fax 0236 2 20 94; 0236 2 27 48
Adresa de e-mail ale autorității contractante deungheni@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pascari Stepan, 079635007
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)

e-licitatie.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)

Subdiviziunea consiliului raional (APL de ni-
velul II), obiectul de activitate – educație

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 34100000-8
Autovehicul pentru 
transportarea ele-

vilor 17+1
1 buc Conform caietului de sar-

cini

916666,67 lei

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

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț fără TVA, cu înde-
plinirea tuturor criteriilor
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Alte informații:

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

Septembrie

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 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. _1 din_03.08.2022____ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii Cea-
dîr-Lunga

IDNO 1007601000665
Adresa Ceadîr-Lunga, st.Sanatornaia 1
Numărul de telefon/fax 291-213-56/ 291-205-12
Adresa de e-mail ale autorității contractante tatiana.costova@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Damaşcan Tatiana -069659270

Costova Tatiana - 060665560
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/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție de stat, Instituție medicală 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 31000000-6 Maşini, aparate, echipa-
mente 1 lot Maşini, aparate, echipamente 244 000.0

2 30200000-1 Tehnică de calcul 2 lot Tehnică de calcul 25 500.0

3 33100000-1 Echipamente medicale 3 lot Echipamente medicale 900 000.0

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 □
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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 □

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

III. 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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 14.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Pelivan

Localitate Sat  Pelivan

IDNO 1007601003323

Adresa Sat Pelivan

Număr de telefon/fax 0235/68426 68247

E-mail 0235/68426

Adresa de internet primaria.pelivan@mail.ru

Persoana de contact www.primariapelivan.md

Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Didenco Marina primaria.pelivan@mail.ru

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □        
Lucrări v

Obiectul de achiziție Renovarea retelei de iluminat public din s. Cismea com.Pelivan 
r-nul. Orhei

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654778070683
Data publicării: 09.06.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057165/

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: achizitii.md

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654778070683
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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. 07 din 20.09.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire InstelPrim SRL

IDNO 1004600066986

Date de contact 

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

Oprea Nicolae, +373 60590030, instelprim@gmail.com

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/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Renovarea retelei de iluminat 
public din s. Cismea com.Pelivan 

r-nul. Orhei
45300000-0 2 nr.29 din 

14.07.2022 440967.73

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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:instelprim@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din 06.06.2022

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 022-250-809
Adresa de internet achizitii@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 im-
plică o altă formă de achiziție comună)

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabi-
lă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri , cod CPV: 15800000-6

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Cantina, bufet) 3
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651575469654 / 21055891

Data publicării: 03.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1651575469654?tab=contract-notice

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

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

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 20.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.1. 

mailto:achizitii@urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651575469654
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651575469654?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651575469654?tab=contract-notice
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Denumire Baguette SRL
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

022407100 / 068100209 , baguette.srl@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie nu
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

12 12. Ulei rafinat (dezodorat) 
15800000-6

334 kg Contract
nr. 403 C

din 31.05.2022

20 487,56

25 25. Sfeclă roşie cilindrică 334 kg

1.2. 

Denumire Delmix-Prim SRL
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

067 300 457, alexbev@mail.ru    

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod 
CPV

Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 1. Maioneză şi chetchup

15
80

00
00

-6

kg Per lot

Contract nr. 
404 C din 

03.06.2022

10 537.08
5 5. Crupă de grâu Arnăut kg 50

16 16. Porumb dulce conservat [ masa 
boabelor] kg 17

17 17. Castraveți marinați, conservați kg 34
21 21. Cartofi kg 334
24 24. Morcov kg 167

1.3. 

Denumire Lovis Angro SRL
IDNO 1007600043788

mailto:baguette.srl@mail.ru
mailto:alexbev@mail.ru
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Date de contact 

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

022 843 372, lovisangro@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod 
CPV

Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

2 2. Fulgi de ovas
15

80
00

00
-6

kg 34

Contract nr. 
405 C din 

31.05.2022

48 702.01

3 3. Paste fainoase lungi din grâu soiuri 
tari c/s  C kg 67

4 4. Faină de grâu c/s kg 67
6 6. Fasole albe alimentară kg 17

7 7. Crupe de porumb calitatea superi-
oară kg 50

8 8. Hrişcă kg 34
9 9. Orez prăjit kg 100

10 10. Mazăre şlefuită boabe kg 17
11 11. Zahăr din sfeclă de zahăr kg 84
13 13. Mazăre verde calitatea superioară kg 34
14 14. Icră din dovlecel kg 17
15 15. Fasole conservate albe kg 10
18 18. Sare iodată  kg 67
19 19. Oţet 9% litru 34
20 20. Pastă de tomate 25% sterilizată c/s kg 67
22 22. Varză proaspată kg 334
23 23. Ceapă uscată kg 267
26 26. Usturoi kg 4
27 27. Mere proaspete kg 34
28 28. Ceapă verde kg 10
29 29. Ardei dulce kg 34
30 30. Dovlecei kg 34
31 31. Patrunjel verde kg 10
32 32. Vinete kg 34
33 33. Ciuperci proaspete Champinion kg 34
34 34. Bostan kg 10
35 35. Roşii kg 67
36 36. Castraveți kg 50
40 40. Vafe in asortiment buc 100

41 41. Biscuiți kg

mailto:lovisangro@mail.ru
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1.4. 

Denumire Villa Prodotti SRL
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

022 846 333, villaprodotti@mail.ru  

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod 
CPV

Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

37 37. Pulpe de gaină refrig.

15
80

00
00

-
6

Kg 267
Contract nr. 

406 C din 
31.05.2022

34 240.08

38 38. Piept de gaină fara os, fără sfârc 
refrig. kg 267

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. 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:villaprodotti@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  07.07.2022

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 urgen-
ţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Obiectul de achiziție Utilaj tehnologic p/u Spălătorie (repetat) 3

Anunțul de participare

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1653892140371 / 21057324 .
Data publi-
cării 30 mai 2022, 9:29

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655197452072?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 calitate-cost □

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: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3

 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653892140371
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655197452072?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655197452072?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 07.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL «INOXPLUS»
IDNO 1011600039984

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

MD-2005, mun.Chişinău, str.Petru Rareş 36. of.48   Telefon/fax: 078262888 / 079502888 / 
022 317318   E-mail: office@inoxplus.md / achizitii@inoxplus.md / tendere@inoxplus.md   
Web site: www.inoxplus.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori eco-
nomici (societate mixtă, consor-
țiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumi-
rea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:
Nr. 
lot Denumire lot Modelul artico-

lului Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contrac-
tului Suma, incl.TVA

1

Maşină de 
călcare 
(каландр 
гладильный)

VLRI55200

- Lungimea arborelui  - 2000 mm 
- Diametrul arborelui  - 550 mm 
- Putere nominală 27 kwt  
380/50Hz 
- Lățime 1300 mm 
- Lungime  2750 mm 
- Înălțime 1500 mm 
- Tensiune - 380vt. 

- Termen de garanție: 24 luni de 
la punerea în funcțiune a utila-
jului.

buc 1 510 / 
14.07.2022 214 746,58

 TOTAL 214 746,58

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 refe-
ră anunțul respectiv

Nu □ Data (datele) şi referința (referințele) pu-
blicărilor:

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:office@inoxplus.md
mailto:achizitii@inoxplus.md
mailto:tendere@inoxplus.md
http://www.inoxplus.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE   

Nr. 21056215   din   06.07.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chişinău, str.Testemițeanu, 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)
Andrian CEBUC, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Procedura de achiziție repetată (după caz) -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul achiziției Consumabile medicale necesare secției Chirurgie torac-
ică cabinetul de bronhoscopie şi secției Endocrinologie 
pentru anul 2022

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1652179233133
Data publicării: 10.05.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056215/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

- 

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

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.152/22 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
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4. Denumire „FCPC DataControl” SRL
5. IDNO 6. 10036000007935
7. Date de contact 

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

Telefon: 022 27 37 12.   E-mail: contact@datacontrol.md 

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

10. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

11. Subcontractanți

12. (denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □       Nu      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 14. Servetele viscoza 
biodegradabile 100% 33100000-1 10 buc

nr. 06 - 
144/22 din 
06.07.2022

2160,00

13. Denumire „Ericon” SRL
14. IDNO 15. 1003600000316
16. Date de contact 

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

Telefon: 079 410 042

E-mail: ericonsrl@gmail.com

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

19. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

20. Subcontractanți

21. (denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □       Nu      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 11. Ghiduri de Niti-
nol,0.035” 33100000-1 1 buc

nr. 06 - 
146/22 din 
04.07.2022

3600,00

mailto:contact@datacontrol.md
mailto:ericonsrl@gmail.com
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22. Denumire Pharmony SRL
23. IDNO 24. 1015600025123
25. Date de contact 

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

Telefon: +37362101669 +37369646604

E-mail: lilia.chiperi@pharmony.md 

info@pharmony.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

27. Asociație de operatori economici  

28. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

29. Subcontractanți

30. (denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □       Nu      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. şi data contractului

Suma, 
inclusiv 
TVA

1 Lot 1. Sensori (5 trans-
mițătoori cu titlu gratuit) 33100000-1

5 buc

120 buc nr. 06 - 145/22 din 
01.07.2022

0,07

195000,01

2  (5 transmițătoori cu titlu 
gratuit)

4. Alte informații:-

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

-

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

-
-

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:lilia.chiperi@pharmony.md
mailto:info@pharmony.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  21056889  din  13.07.2022

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/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Aliona Grigoraş, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și produse cone-
xe sau auxiliare  pentru anul 2022, etapa II

Anunțul de participare Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056889/
Data publicării: 20.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

- 

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4

1. 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 158/22 din 28.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
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Denumire „Soverang” SRL
IDNO 1002600008533
Date de contact 

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

Tel./Fax: (+373) 683 83858;

E-mail:  soverang@yandex.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1. Amestecător duș, lavoar, ba-
terie.

44000000-0

1  lot

Nr. 06 - 158/22 
din 13.07.2022

180270,00

2 Lot 2. Țeavă. 1  lot 24573,00

3 Lot 3. Cot. 1 lot 3071,16

4 Lot 4. Mufă. 1 lot 474,72

5 Lot 5. Racord. 1 lot 6289,368

6 Lot 6. Robinete. 1 lot 36871,20

7 Lot 7. Teu. 1 lot 2564,94

8 Lot 8. Vas de expansiune, pompă, 
membrană. 1 lot 5794,80

9 Lot 10. Foarfece

44000000-0

3 buc

Nr. 06 - 158/22 
din 13.07.2022

730,80

10 Lot 11. Armatură 50 buc 7140,00

11 Lot 12. Cranbuxe, Clapetă, Cartuș. 1 lot 4761,60

12 Lot 13. Niplu 1 lot 9004,80

13 Lot 14. Reducție PPR p/m M 25x1/2 
+ 50 buc 820,80

14 Lot 15. Americană 1 lot 8908,80

15 Lot 17. Dop 1 lot 444,00

16 Lot 18. Accesorii pentru WC 1 lot 15342,48

17 Lot 19. Furtun 1 lot 18076,056

18 Lot 20. Leică pentru duș.

44000000-0

50 buc

Nr. 06 - 158/22 
din 13.07.2022

1980,00

19 Lot 21. Silicon, suport WC, suport 
lavoar. 1 lot 2646,00

20 Lot 22. Vană. 1 lot 24035,14

21 Lot 23. Vas closet, Lavoar. 1 lot 43680,00

22 Lot 24. Calorifer 1 lot 20793,60

23 Lot 25. Cadă de duș 1 lot 21031,20

24 Lot 29. Izolare pentru țevi. 1 lot 2490,00

25 Lot 32. Broaște, chei și balamale 1 lot 25440,00

mailto:soverang@yandex.ru
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26 Lot 33. Dispozitive de fixare

44000000-0

1 lot

Nr. 06 - 158/22 
din 13.07.2022

13897,20

27 Lot 34. Adezive de tip universal (in-
clusiv pentru gresie și faianță). 1 lot 5747,04

28 Lot 37. Amorsă grund, beton con-
tact. 1 lot 9014,40

29 Lot 39. Suport pentru plasă abrazivă 4 buc 312,00

30 Lot 41. Discuri 1 lot 18858,00

31 Lot 43. Cherestea 1 lot 7500,00

32 Lot 45. Placă pentru tavan Arm-
strong 150 buc 6660,00

33 Lot 78. Chei reglabile și combinate 1 lot 2701,20

34 Lot 88. Cutie p/u scule 6 buc 3052,80

35 Lot  90. Nivelă. 1 lot 1908,00

36 Lot 91. Echer (vinclu) 1 lot 969,60

37 Lot 92. Dreptar. 1 lot 768,00

38 Lot 95. Echipamente de ridicare și 
manipulare 1 lot 3190,80

39 Lot 96. Întrerupător electric 50 buc 1500,00

Denumire „INOXPLUS” SRL
IDNO 1011600039984
Date de contact 

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

Tel./Fax: (+373) 78262888;

E-mail:  tendere@inoxplus.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 31. Materiale de inox.

44000000-0

1 lot
Nr. 06 - 

157/22 din 
13.07.2022

181790,10

2 Lot 60. Mașină de spălat uscat 2 buc 149246,40

3 Lot 61. Disc Pad și support pen-
tru disc. 1 lot 6135,60

2. Alte informații:-
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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 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.          din___________                   
1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str. Costiujeni
Număr de telefon/fax 022792743
E-mail achizitiipublice.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact Tărîță Mihaela
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Administrație Publică Locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

LP

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a retelei electrice a edificiului Cre-

sa-Gradinita Nr.194 din or. Codru str. Jubileului
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652334970251

Data publicării: 12.05.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652334970251?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 atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652334970251
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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. 01 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Capital FCI
IDNO 1003605002810
Date de contact 

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

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a retelei 
electrice a edificiului Cresa-Gra-
dinita Nr.194 din or. Codru str. 
Jubileului

 

45300000-0

1 buc MD-
1652334970251/01 

din 21.06.2022

818484,20 mdl

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect 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 Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str. Costiujeni
Număr de telefon/fax 022792743
E-mail achizitiipublice.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact Tărîță Mihaela
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Administrație Publică Locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru 

,,Reparația drumului de pe str-la 2 Molocanilor, str-la 1 
Molocanilor, str. Molocanilor, str. Drumul Schinoasei (ac-
cesul) str-la Schinoșica, str. Dragomirna, str. Olimpică, str-
la 1 Olimpică, str-la 2 Olimpică, str-la 3 Olimpică din or.Co-
dru

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649419691374
Data publicării: 08.04.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649419691374?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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649419691374
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Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 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. 01 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Geotech P
IDNO 1014600026204
Date de contact 

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

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Servicii de elaborare a 

documentației de pro-
iect pentru ,,Reparația 
drumului de pe str-la 
2 Molocanilor, str-la 1 
Molocanilor, str. Mo-
locanilor, str. Drumul 
Schinoasei (accesul) str-
la Schinoșica, str. Dra-
gomirna, str. Olimpică, 
str-la 1 Olimpică, str-la 2 
Olimpică, str-la 3 Olimpi-
că din or.Codru

 

71300000-1 

1 buc MD-
1649419691374/01 

din 31.05.2022

253560, 00

mdl

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71300000-1


67

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6105 AUGUST 2022, VINERI

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. 123/22AA din 05.07.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de proiectare în scopul replanificării încăperilor 
de la parterul şi nivelul I al edificiului din str. Armeneas-
că, nr. 42B, mun. Chişinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653394642274
Data publicării: 24.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653394642274?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2 (două)

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653394642274
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lu-
cru nr. 269/22 din 16.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „Apcan Proiect” SRL
IDNO 1011600016165
Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2064, mun. Chişinău, 
Ion Creangă, nr. 58; 069320474, apcan_proiect@
yahoo.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. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

inclusiv 
TVA

1

Servicii de proiectare 
în scopul replanificării 
încăperilor de la parterul 
şi nivelul I al edificiului 
din str. Armenească, nr. 
42B, mun. Chişinău

„Apcan Poiect” 
SRL 79930000-2 serviciu Nr. 827 din 

05.07.2022 195 000,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:apcan_proiect@yahoo.com
mailto:apcan_proiect@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 129/22AA din 14.07.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente ale edificiului SSC Drochia 
din str. Independenței, nr. 31, or. Drochia

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652420981765
Data publicării: 13.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652420981765?tab=contract-notice

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

-

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

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420981765
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420981765?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420981765?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. 284/22 din 30.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „7 Servicii Imobiliare” SRL
IDNO 1008600018237
Date de contact 

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

MD-2084, str. Tineretului, 20, or. Cricova, mun. 
Chişinău, tel. 069270429, e-mail: 7servicii2013@
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. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumi

rea ope

ratorului eco-
nomic

Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA

1 Lucrări de reparații 
curente

ale edificiului

SSC Drochia din

str. Independenței, 
nr. 31, or. Drochia

„7 Servicii 
Imobiliare” SRL 45400000-1

--/-- Nr. 841 din 
14.07.2022

1 068 283,27

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

mailto:7servicii2013@gmail.com
mailto:7servicii2013@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 131/22AA din 14.07.2022   

       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Piese de schimb pentru mentenanţa tehnică şi repararea 
mijloacelor de calcul

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1648812782716
Data publicării: 01.04.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1648812782716?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 4 (patru)

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

Pe cale electronică: 4 (patru)

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.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. 285/22 din 30.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Accent Electronic” SA
IDNO 1003600023124
Date de contact 

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

MD-2001, str. Bulgară, nr. 33/1, mun. Chişinău, 
tel., 022 577984

e-mail: corporate@accent.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunuri-
lor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA, lei

1 Lotul nr. 2

Acumulator pentru 
UPS 12V 12 AH

Accent Elec-
tronic S.A.

30237000-9

35 buc.

Nr. 842 din 
14.07.2022

14 910,00

2 Lotul nr. 11

Keyboard USB

60 buc. 13 440,24

3 Lotul nr. 15

Cablu USB2.0; 1,8 m

100 
buc.

2 600,40

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

mailto:corporate@accent.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124 (et. 4),

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md, 

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  ____.04.2022                   

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 Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

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

- pct. 17-20 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 3 din 27 fe-
bruarie 2022;

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

bunuri

Obiectul de achiziție bare luminoase, inclusiv instalarea acestora pe perioada de garanție a mijloace-
lor de transport,

Anunțul de participare Nr: --

Data publicării: --

Link-ul: 202208786 NFP

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
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. 14 din 08.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire “DAAC -Hermes” SA
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IDNO 1002600009035
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10

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 con-
tract)

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 1.1.Bară luminoasă LED (Stînga LED 
culoare: albastru şi Dreapta LED 
culoare: albastru), inclusiv bloc co-
mandă

31612310-5

13 Buc.

56 din 
11.04.2022 147 784,00

1.2. Bară luminoasă LED (Stînga 
LED culoare: roşu şi Dreapta LED 
culoare: albastru), inclusiv bloc co-
mandă

7 Buc. 79 576,00

1.3. Servicii de instalare bară lumi-
noasă şi bloc de comnada 20 Buc. 66 580,00

           Total 293 940,00

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
a contractului de achiziții publice privind achiziționarea

lucrărilor de „Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul 
creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar”

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1643370072867  din 06.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-748, 022-409-707
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

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 Lucrări □
Obiectul de achiziție Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, etajele IV şi V, în scopul creării Centrului unic 
de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643370072867
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21050737/
Data publicării:31.01.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț □
Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire utilizate

-

Nr. oferte primite Total: 10
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 10 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 10

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-1643370072867/001 din 18.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire SRL Fabianca
IDNO 1004600001446
Date de contact 

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

 Boțolin Victor; or. Chișinău, str.Ghidighici, 3;   fabianca@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Reparații capitale a sediului Admi-
nistrației Naționale a Penitencia-

relor, etajele IV și V, în scopul creă-
rii Centrului unic de monitorizare 

a Sistemului Penitenciar

45400000-1 1 obiect 33 LD din 
06.07.2022 7 341 051,66

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 □        
2022-020715

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

Nr. 4 din 13.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni

Localitate or. Căuşeni, 

IDNO 1007601010921

Adresa or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31.

Număr de telefon/fax 024323088; 024323180; fax: 024322650

E-mail achizitiipublice17@gmail.com; consiliulraional@causeni.md

Adresa de internet http://www.causeni.md/

Persoana de contact Apetrii Olga

Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

-

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP lucrări

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări √

Obiectul de achiziție „Reparația capitală a 6 birouri la etajul 3 în clădirea ad-
ministrativă a Consiliului Raional bv. M. Eminescu, 31 or. 
Căușeni„

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654608458835
Data publicării: 07.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654608458835?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 atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

mailto:achizitiipublice17@gmail.com
mailto:consiliulraional@causeni.m
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654608458835
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654608458835?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654608458835?tab=contract-notice
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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. 1 din 22.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”San Construct Grup”

IDNO 1011600024117
Date de contact 

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

 MD-4301, Republica Moldova, r-l Căuşeni, or. 
Căuşeni, str. Traianus, 17, telefon: 069166666, fax:-, 
e-mail: sangrup@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. 
crt.

Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 „Reparația capitală a 
6 birouri la etajul 3 în 
clădirea administrati-
vă a Consiliului Raional 
bv. M. Eminescu, 31 or. 
Căușeni„

45200000-
9

1 lucrare Nr. 53 din  
29.06.2022

297 201,70

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect 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:sangrup@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.         din__________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1013601000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022 868 066
E-mail Inspectoratul General al Poliției
Adresa de internet www.poliția.md
Persoana de contact Elena Corduneanu

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de efectuare a expertizelor medico-legale, pentru ne-
cesitățile Inspectoratului General al Poliției pe parcursul anu-
lui 2022

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: -
Link: -202213234 NFP

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

În conformitate cu prevederile: 

1. Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi 
statutul expertului judiciar şi Hotărârii Guvernului nr. 58 din 
04.02.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului 
de Medicină Legală, Centrul de Medicină Legală deține mono-
pol în activitatea menționată. 

2. Hotărârea Guvernului nr.194 din 24.03.2017 cu privire 
la aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară şi ex-
trajudiciară.

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 1 

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în deciziei de atribuire a 
contractului de achiziții publice nr. 69 din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertanților:
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Denumire Centrul de Medicină legală
IDNO 1003600100445
Date de contact 

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

cancelaria.cml@ms.md

022-738274

mun. Chişinău, str. V. Korolenco, 8
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Servicii de efectuare a experti-
zelor medico-legale prevăzute 
la anexele nr.2,3 şi nr.4 ale HG 
nr.194/2017 pentru aprobarea 
tarifelor la serviciile de expertiză 
judiciară şi extrajudiciară

71319000-7 - 78-SR din 
09.06.2022

5 500 000,00

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 □        

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:cancelaria.cml@ms.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 20 din 06 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chişinău

IDNO 1007601009990

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

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Art.47 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru 
Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chi-
șinău

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654677191439
Data publicării: 08.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654677191439?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:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654677191439
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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. 21 din 29 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Vicoliv Grup SRL
IDNO 1014600018975

Date de contact 

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

Republica Moldova, S. Mereni rl Anenii Noi, 

telefon/fax: 069925965 e-mail: vicoliv.grup@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lucrări de reconstrucție unui sec-
tor de drum din str. Dumitru Mat-
covschi inclusiv statia terminus 
în com. Stauceni, mun. Chișinău

4520000-9 Lucrări con-
form listei 
cu canti-
tățile de 
lucrări

106

06.07.2022 4 087 011.00

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

Nr. 20  din     12.07.2022                  

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 Bunuri      
Obiectul de achiziție achiziționarea reactivelor de laborator (2adaugator)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655731963715

Data publicării: 20.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058705/
lot/11583013

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: LifeMed Group SRL, GBG-MLD 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. 
11 din 04.07.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire IDNO Date de contact
Întreprindere 

mică/ 
mijlocie

Asociație 
operatori 
economici

Subcontrac-
tanți

LifeMed Group SRL 1016600014720 Mun.Chisinau,com. Truseni, str. Ra-
zestilor 9, 079511992 lifemedgr@
gmail.com

Da Nu Nu

 
 
 
 

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655731963715
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 1. Veselă și articole ostensila Life-
Med Group SRL 33696500-0 1 buc Nr. 11 din 

11.07.2022 112752.00

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 pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se refe-
ră 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 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-65
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Olesea Dînga
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri √        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Materiale şi instrumentar stomatologice necesare 

instruirii preclinice şi clinice a studenților, rezidenți-
lor, studenților IDP şi medicilor cursanți ai Facultății 
de Stomatologie

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644234427596
Data publicării: 07.02.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1644234427596 

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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644234427596
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644234427596
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Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 7

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 32 din 01.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”CHINEC”
IDNO 1010600013411
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Mircea cel Batrân, 21, ap. 122/ 079393777/ 
office@dentstore.md/ www.dentstore.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 √     

 

Denumire C.S. ”VIVODENT” S.R.L. 
IDNO 1003600028842
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Bucureşti, 13/1/ 022 22-65-22/ contabili-
tate@vivodent.md/ www.vivodent.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √     

 

Denumire S.R.L. ”GBG-MLD”
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Albişoara, 64/2/ 022 54-91-20/ office@gbg.
md/ www.gbg.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √     

 

Denumire S.R.L. ”ANCOTEC-SISTEM”

mailto:office@dentstore.md/
http://www.dentstore.md
mailto:contabilitate@vivodent.md/%20www.vivodent.md
mailto:contabilitate@vivodent.md/%20www.vivodent.md
mailto:office@gbg.md/
mailto:office@gbg.md/
http://www.gbg.md
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IDNO 1013600119209
Date de contact 

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

mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 44, of. 111/ 079781169/ achizi-
tii@ancotec.md/ www.ancotec.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. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Conform Anexei nr. 1
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: 
JO/S S99 25/05/2021

262661-2021-RO
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:achizitii@ancotec.md/
mailto:achizitii@ancotec.md/
http://www.ancotec.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 06.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Ciber-
netică

Localitate Mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chişinău; Piața Marii Adunări Naționa-

le 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
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)

Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Ciber-
netică este o instituție publică, a cărei activitate are 
scopul de a asigura administrarea, menținerea şi dez-
voltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a 
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor adminis-
traţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speci-
ale şi a sistemelor informaționale de stat, gestionarea 
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum şi implementarea politicii statului în domeniul se-
curității cibernetice.

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/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Sisteme informatice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651832261329

Data publicării: 06.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1651832261329?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 uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
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 procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorilor ofertanți:

Denumire BTS Pro S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, Republica Moldova; mun. Chişinău, str. Ion Creangă 6V 
Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Rapid Link S.R.L.
IDNO 1007600035161
Date de contact 

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

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi,71/7 
Telefon: 022820832, e-mail: office@rapidlink.md; www.ra-
pidlink.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Loturile nr. 1-6; 15 48810000-9 bucăți Nr. 170 din 
06.07.2022 3 295 644,00 MDL

2. Loturile nr. 7-14 48810000-9 bucăți Nr. 171 din 
06.07.2022 1 136 101,28 MDL

Alte informații:

mailto:office@rapidlink.md
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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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 06.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chişinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea şi dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al 
autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comu-
nicaţii speciale şi a sistemelor informaționale de stat, gestio-
narea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum şi implementarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Sisteme informatice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651832261329

Data publicării: 06.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651832261329?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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 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 procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorilor ofertanți:

Denumire BTS Pro S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, Republica Moldova; mun. Chişinău, str. Ion Creangă 6V 
Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Rapid Link S.R.L.
IDNO 1007600035161
Date de contact 

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

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi,71/7 
Telefon: 022820832, e-mail: office@rapidlink.md; www.ra-
pidlink.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Loturile nr. 1-6; 15 48810000-9 bucăți Nr. 170 din 
06.07.2022 3 295 644,00 MDL

2. Loturile nr. 7-14 48810000-9 bucăți Nr. 171 din 
06.07.2022 1 136 101,28 MDL

Alte informații:

mailto:office@rapidlink.md
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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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 06.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chişinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea şi dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al 
autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comu-
nicaţii speciale şi a sistemelor informaționale de stat, gestio-
narea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum şi implementarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Sisteme de control al accesului
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653999119837

Data publicării: 31.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653999119837?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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire Vigurcom S.R.L.
IDNO 1003600129820
Date de contact 

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

MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 77/16 
Telefon: 069071800, e-mail: director.vigurcom@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Sisteme de control al 
accesului 42961100-1

6 buc.

Nr. 166 din 
24.06.2022 410 855,21 MDL

17 buc.
17 buc.
16 buc.

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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 06.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chişinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea şi dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al 
autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comu-
nicaţii speciale şi a sistemelor informaționale de stat, gestio-
narea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum şi implementarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Instalații de climatizare
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654155553086

Data publicării: 02.06.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654155553086?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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 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 procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 27.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire VEC S.R.L.
IDNO 100З600133162
Date de contact 

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

MD-2065, str. Bulgară 19, of. 3, mun. Chisinau 
Telefon: 022507888; e-mail: assa@vec.md; www.vec.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Instalații de climatizare 42512000-8 2 bucăți Nr. 172 din 
05.07.2022 1 713 600,00 MDL

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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 06.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chişinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea şi dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al 
autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comu-
nicaţii speciale şi a sistemelor informaționale de stat, gestio-
narea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum şi implementarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Surse de alimentare electrică continuă
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654158339440

Data publicării: 02.06.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654158339440?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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 27.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire VEC S.R.L.
IDNO 100З600133162
Date de contact 

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

MD-2065, str. Bulgară 19, of. 3, mun. Chisinau 
Telefon: 022507888; e-mail: assa@vec.md; www.vec.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Surse de alimentare 
electrică continuă 31154000-0

4 bucăți
Nr. 168 din 
01.07.2022

1 722 018,00

MDL
11 bucăți
2 bucăți

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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 06.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chişinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea şi dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al 
autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comu-
nicaţii speciale şi a sistemelor informaționale de stat, gestio-
narea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum şi implementarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Art. 56, alin 1, lit. b) din Legea nr. 131/2015, pct. 5 din Dispozi-
ția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 
nr. 2 din           25.02.2022; art. 1 din Hotărârea Parlamentului     
nr. 41/2022, art. 1 din Hotărârea Parlamentului      nr. 105/2022  
şi art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022  

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de pază
Anunțul de participare Nr: 5/2022 din 23.06.2022

Data publicării: 
Link:  202209839 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire Î.S. Servicii Pază a MAI
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

str. Mitropolit Varlaam 79, mun. Chisinau 
Telefon: 022256256; e-mail: secretariat@serviciipaza.md; www.
serviciipaza.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Servicii de pază 79713000-5 45 zile Nr. 165 din 
23.06.2022

220 946,40

MDL
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
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03  din 12 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate mun. Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun.Hînceşti, str. M. Hincu, 126
Număr de telefon 068101202
Număr de fax 026922058
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet www.hincesti.md
Persoana de contact Lupașcu Simion

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitatie publica
Obiectul achiziției Lucrari de construcție a Secției Patologoanatomice din ca-

drul IMSP Spitalul Raional Hîncești (laboratorul clinic ana-
tomo-patomorfologic)  

Cod CPV 45214200-2
Valoarea estimată a achiziției 18 700 mii lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

18/03996    https://tender.gov.md/ro/system/

files/bap/2014/bap_nr71_0.pdf
Data publicării anunțului de participare 11.09.2018
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

Nu

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 

Contractul/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: Proprii

mailto:hincesti.achizitii@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://tender.gov.md/ro/system/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/acordului-cadru

09.10.2018

Denumirea operatorului economic ÎM  „Pro Ex 2005”  SRL, mun. Chișinău, b-dul Cuza Vodă 21/1, 
ap.12

Date de contact ale  operatorului economic Tel/fax- 079777857,  fax 0 22 44-30-85, e-mail: proex_2005@
mail.ru

 Nr. și data contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

18/03996   

 16.10.2018
Valoarea contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Fără TVA:      12 904 708 lei MD

Inclusiv TVA: 15 485 649 lei MD
Termen de valabilitate 31.12.2020, prelungit pînă șa 31.12.2022

Termen de execuție 18 luni

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

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  Rezilierea contrac-
tului  

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea   131  din 03.07.2015, art. 76, al. 7                                                                                                  

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 0 lei
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

- Modificarea termenului de valabilitate    pînă la 
31.12.2022 (dare de seama nr. 01  din 20 mai 2020);

- Ajustarea valorii contractului  cu  954 392,93 lei, in-
clusiv TVA (dare de seama nr. 02  din 07 aprilie 2022)                                                                                      

Alte informații relevante

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

Lucrările de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hînceşti nu sînt finalizate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din lipsă de surse financiare lucrările de construcție temporar au fost stopate. Este necesar de :

1. a prelungi termenul de valabilitate al contractului nr. 18/03996 din 16 octombrie 2018 privind achiziționa-
rea lucrărilor de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hînceşti pînă la 01 martie 
2023
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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 nr. 03 privind prelungirea termenul de valabilitate al contractu-
lui nr. 18/03996 din 16 octombrie 2018 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a Secției Patolo-
goanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești pînă la 01 martie 2023

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

ÎM  „Pro Ex 2005”  SRL Nr.03 12.07.2022 0 0
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.
tender.gov.md 

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

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.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. 2 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv
Localitate m. Chişinău
IDNO 1013620002195
Adresa m. Chişinău, str. Hristo –Botev 2
Număr de telefon 022- 76-78-59; 022-77-77-03;
Număr de fax 022- 77-77-07
E-mail oficial liceulrepublicansportiv@mail.ru
Adresa de internet www.lirps.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tonu Gheorghe; 078317711

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  Licitație deschisă 

	Altele: [Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare]

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru semestrul I 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 460960,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  202210983

Data publicării anunțului de participare
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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

12.05.2022

mailto:liceulrepublicansportiv@mail.ru
http://www.lirps.md
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic Villa Prodotti S.R.L

Delmix -Prim SRL

 Dorianis&Co SRL

Adrika SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 19; 18; 17; 16.

Data: 16.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 474989,96

Inclusiv TVA: 554185,30

Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție
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 din 03.07.2015.

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)

În urma procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 202210983 din 
12.05.2022 pentru achiziţionarea produselor alimentare semestrul I 2022, Liceul Republican cu Profil Sportiv, m.Chi-
şinău, str. Hristo Botev 2 a incheiat contracte în valoare de 554185,30 lei inclusiv TVA, după modificare valoarea con-
tractelor va constitui 446393,52 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Instituția are capacitatea de alimentare de circa 501 elevi pe zi. Pe parcursul anului elevii au participat la diferite 
competiții şi cantonamente peste hotarele Republicii Moldova şi nu au fost incluşi la alimentație.  Din acest motiv 
au rămas stocuri de produse alimentare pe contracte, care au termen de valabilitate mic şi nu pot fi depozitate pe 
parcursul verii. Vara elevii pleacă în vacanță.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional cu următorii agenți economici:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional de micșo-
rare/reziliere

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
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Villa Prodotti S.R.L 1 12.07.2022 51040,85 61249,02

Delmix -Prim SRL 1 12.07.2022 27968,35 33562,02

Dorianis&Co SRL 1 12.07.2022 1478,55 1774,26

Adrika SRL 1 12.07.2022 10309,96 11206,48
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___6____ din _07.07.2022____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga

Localitate Ceadîr-Lunga

IDNO 1007601000665
Adresa Ceadîr-Lunga, st.Sanatornaia 1

Număr de telefon 291-2-05-12
Număr de fax 291-2-05-12
E-mail oficial tatiana.costova@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Costova T. 060 66 55 60

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru  trimestru II a anului 2022

Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 290 000.0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647615144892
 

 

Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21053536/
Data publicării anunțului de participare Data publicării:18.03.2022
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)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

07/07/2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647615144892


112

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6105 AUGUST 2022, VINERI

Denumirea operatorului economic Slavena Lux

Alim Total SRL

Produse de Familie

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Slavena Lux  nr.23 din 04.04.2022

Alim Total SRL nr.25 din 04.04.2022

Produse de Familie nr.24 din 04.04.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

 Slavena Lux-72962.78 lei

Alim Total SRL-36925.45 lei

Produse de Familie – 85379.0 lei

Cu TVA: 

Slavena Lux-87103.0 lei

Alim Total SRL- 40088.50 lei

Produse de Familie – 102450.0 lei

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022

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 nr.131 ar 76 pun.7 ,2-a din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

__ În baza zilelor  pat ne îndeplinite 

III. r care au făcut necesară modificarea:

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

____ Zilele  pat nu au fost  îndeplinite din cauza lipsei bolnavilor tratați în staționari. 

Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._6_din 06.07.2022_ a 
fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea contractelor ______

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Slavena Lux 23 07.07.2022 -19779,20 -23474,0
Produse de Familie 24 07.07.2022 -42195,77 -50626,88
Alim Total SRL 25 07.07.2022 -7278,19 -7860,45

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. 5/2022 din 09.03.2022

19 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601009509
Adresa Str. Mihai Viteazul, 2
Număr de telefon 022 295070, 022295079
Număr de fax 022295069
E-mail buiucani@pmc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
Persoana de contact Tamara Roşca, 079602215 e-mail rosca.tamara@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Obiectul achizitiei Lucrări pentru conceptul restabilirii infrastructurii strada-

le (accesele pietonale din str. Liviu Deleanu, sectorul Buiu-
cani, mun. Chișinău

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2.444,50 LEI
Nr. si link-ul procedurii  ocds-b3wdp1-MD-1643962055917

link.MTender
Data publicării anuntului de participare 4.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643962055917
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Data deciziei de atribuire a contractului 28.02.2022

Operatorului economic câştigător S.A. LUSMECON

Date de contact ale  operatorului economic MD-2017, str. Uzinelor, 205/1

Telefon: 078308009, , e-mail: step@lusmecon.md
Nr. contract de achiziție 5/2022

Data contract de achiziție 09 martie 2022

Valoarea contractului de achiziție Cu TVA 2437160,40 lei 

Fără TVA 487432,07 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2023

Termen de execuție 12 luni

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  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin. (7), pct.1 lit. a), c), pct.2 lit. a), b), c) Legea 

131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării 3 029 225,58 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □
Alte informații relevante (majorarea valorii este 3,57% v/o valoarea inițială a con-

tractului)

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

a. Amenajarea trotuarelor sectorului 1 L=157m :

- în urma decapării mecanizate a îmbrăcămintei din beton asfaltic şi demolarea bordurilor a trotuarului 
existent, s-a depistat în marea majoritate lipsa constructivul existent descris în proiect: Nisip h=15 cm pe 
toată suprafața;

- pentru execuția lucrărilor de aşternere a amestecului de nisip-ciment şi montarea pavajului, conform cerin-
ței proiectului şi solicitării beneficiarului este nevoie de a completa constructivul existent cu piatră spartă 
h=15 cm pe toată suprafața trotuarului;

b. În proiect cât şi în caietul de sarcini lipsesc următoarele volume :

- ajustarea capacelor căminelor de vizitare care sunt prezente în zona trotuarelor şi parcărilor;

- tăierea părții carosabile pentru a avea posibilitate de demontare şi montarea bordurilor BR100.30.15 noi 
fără a deteriora partea carosabilă;

- constructivul preconizat sub pavaj pentru ajustarea trotuarului pietonal cu stația transportului public

mailto:step@lusmecon.md
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- se consideră necesară achiziţionarea de la Antreprenor a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse 
în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică  Nr.5 
din 9.03.2022 a fost încheiat acordul  adițional  Nr.1 din 19.07.2022 privind majorarea valorii contrac-
tului 

Denumire operatoru-
lui economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

SA LUSMECON 1/2022 19.07.2022 87194.25 lei 104633.11 lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 20.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
Localitate Chişinău
IDNO 1003600153049
Adresa mun. Chişinău, bd. Negruzzi, 3
Număr de telefon 022-27-25-31
Număr de fax 022-27-25-31
E-mail oficial imspcsmc@mail.ru
Adresa de internet csmc.md
Persoana de contact Cojuhari Ludmila

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Materiale şi accesorii stomatologice 
Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 153 655,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1650028122441
Link:ocds-b3wdp1-MD-1650028122441 

Data publicării anunțului de participare 15.04.2022
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)

-

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

Nr.2 din 21.06.2022

Denumirea operatorului economic Triumf-Motiv SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 19
Data: 28.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  66 930,00
Inclusiv TVA:  80 316,00

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  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, alin. 7, subpunctul 4, al Legii privind Achizițiile Publice 

nr.131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

            conform tabelului nr. 1 şi anexa nr.1 a Acordului Adițional nr.1 la data semnării

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

         Agentul economic a solicitat retragerea loturilor cu nr.50, 53, 55 din motivul imposibilității executării contractului 
la loturile date.

Grupul de lucru a examinat motivele invocate de Triumf-Motiv SRL: forța majoră punctul 7.1, capitolul ”Forța ma-
joră” din Contractul cu nr.19 din 28.06.2022, în scrisoarea nr. 143.07/22 din 08.07.2022, a survenit până la depunerea 
ofertei. Documentele confirmative ataşate la scrisoarea sus menționată sunt: 

- conflictul armat din Ucraina - din data de 28.02.2022, 

- situația epidimiologică din China - din data de 12.04.2022. 

Vânzătorul este în drept de a argumenta altfel în cazuri, când forța majoră apare după data semnarii contractului şi 
anume: după 28.06.2022 (Legea privind Achiziții Publice nr.131 din 03.07.2015).

Pentru neexecutarea integrală a Contractului prin loturile excluse, se reține garanția de bună execuție, conform 
punctului 10.2, capitolul Sancțiuni, în suma de 4016,0 lei (Legea privind Achiziții Publice nr.131 din 03.07.2015).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul nr.19 din 28.06.2022 a 
fost încheiat acord adițional privind Micşorarea valorii 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

Triumf-Motiv SRL autohton 1 20.07.2022 11 730,00 14 076,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 73 din 15.07.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul național de securitate publică
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1013601000509
Adresa Str.Doina, 102
Număr de telefon 068625791
Număr de fax
E-mail oficial insp@igp.gov.md; ana.novac@igp.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Novac Ana 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □

Altele: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de par-
ticipare

Obiectul achiziției Servicii de curățenie interioară şi exterioară şi personal tehnic
Cod CPV 90910000-9
Valoarea estimată a achiziției 602 520,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 
Link-ul: 202216241

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

01.03.2022

Denumirea operatorului economic Botnari Maria

mailto:insp@igp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 36
Data: 02.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 31 200,00 lei
Inclusiv TVA: 31 200,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Perioada anului 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 pct.6.1 a Contractului nr.36 din 02.03.2022;

Legea nr.131/2015 cu privire la achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În urma desfăşurării procedurii de achiziție prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare au 
fost încheiate 15 contracte de prestare a serviciilor de curățenie interioară şi exterioară şi personal tehnic, în valoare 
totală de 602 520,00 lei. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Cererea dnei. Botnari Maria privind rezoluțiunea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.71 din 11.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea contractului nr.36 din 02.03.2022.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Botnari Maria 75 14.07.2022 - 15 600,00 - 15 600,00
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 13 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Stolniceni, r-ul Edineț
Localitate s. Stolniceni, r-ul Edineț
IDNO 1007601009129
Adresa s. Stolniceni, r-ul Edineț
Număr de telefon 0 (246) 63-3-49, mob.067202235
Număr de fax 0 (246) 63-4-04
E-mail oficial gabinetedu@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lupaşco Serghei, 078437780,

lupasco1972@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri   

□ Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucția sistemului de alementare cu apă în s. 

Stolniceni, r-ul Edineț
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 790 001,92 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1624019474852
Link-ul: 21041011

Data publicării anunțului de participare 18.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

10.08.2021

Denumirea operatorului economic SRL „Fedion Com”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru nr.30 

data: 10.08.2021
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 158 334,93 lei
Inclusiv TVA: 631 666,99 lei

Termen de valabilitate 31.11.2022
Termen de execuție 4 luni anul 2021 şi 11 luni anul 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 Art.76 alin.7 pct.1 al Legii nr.131 din 03.07.2015,
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu 279 000,00              lei 

sau cu 7,4%
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu □

Da □

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

                    Se majorează valoarea contractului cu 279 000,00 lei sau 7,4%.

               Valoarea inițială a contractului – 3 790 001,92 lei;

                    Valoarea finală a contractului – 4 069 001,92 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificările contractului sunt necesare din cauza necesității achiziţionării  a unor  lucrări şi servicii suplimentare care 
nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 12.07.2022 a fost 
încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului cu 279 000,00 lei.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Fedion Com” 32 14.07.2022 232 500,00 46 500,00
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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1586861646695-2 din 18.07.2022

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 otgon@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 asigurare a stabilității terasamentelor și 

restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Fron-
tiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–
frontiera cu Ucraina, km 57

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 11 592 400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1586861646695
Link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1586861646695?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.04.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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 2020

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

15.05.2020

Denumirea operatorului economic S.C.”Nouconst” S.R.L.

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/174
Data:29.05.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 10 858 058,38
Inclusiv TVA: 13 029 669,25

Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție Septembrie 2021

II. 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  □
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 achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

- Modificarea termenului de executare

Alte informații relevante -

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului verbal  din 04.07.2022,  grupul de lucru tehnic în componența :                          

Tatiana Rogovei, şef direcție construcții şi reparații capitale Î.S.„ASD”

Vadim Scorobogatco, Director S.R.L.”Nouconst”

Victor Calitin,  Inginer-şef proiect S.R.L. ”Intexnauca”

Dmitrii Dropca, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”

 a examinat  suplimentar volumele de lucrări din caietul de sarcini pentru amenajarea rigolei cu secţiune dreptun-
ghiulară la obiectul „Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor şi restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chişinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57” şi au constatat următoarele:

        Proiectul de reconstrucție a sectorului de drum auto prevede profil treansversal cu înclinarea taluzului mică 1:3 
– 1:5, cu contrabanchetă cu declivitatea de 40‰. Captarea apelor de pe suprafața părții carosabile este organizată 
longitudinal cu rigolă carosabilă, descărcată prin intermediul casiurilor din blocuri prefabricate prevăzute cu disipa-
toare. Totodată, proiectul prevede de asemenea înălțimi nesemnificative a rambleului drumului auto.

         În contextul celor expuse, din motiv că nu au fost indetificate rezerve de sol vegetal în apropierea şantierului, 
taluzurile rambleului drumului auto să nu fie consolidate cu sol vegetal şi însămînțate cu iarbă. 

        Astfel din proiect şi din caietul de sarcini, se propune excluderea volumului de lucrări prevăzut pentru însămân-
țarea cu iarbă, pe o suprafață S=18 382m². 

        În acest sens s-a întocmit devizul de cheltuieli pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse din devizul 
general în prețurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional 
în scopul finalizării lucrărilor la acest obiectiv. 

       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 acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii con-
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tractuale, conform  devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul 
poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

V.   Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional nr.2 din 14.07.2022 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic Lucrări modificate, lei inclusiv TVA

S.C.”Nouconst” S.R.L. (-) 220 116,07

______________
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 47/2021/002 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-20391
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com   dits.achizitii@

gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri 

R Licitație deschisă  □Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituțiile de educație 

timpurie (IET) pe perioada  semestrului  I al anului 
2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.

Bălți
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 11 988 070,00 lei (fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637304996224
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637304996224?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 19.11.2021
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)

-

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

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

Alte surse: Bugetul local

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637304996224?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637304996224?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.12.2021

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

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 256 703,71

Inclusiv TVA: 1 395 000,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SA Incomlac
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 838 111,11

Inclusiv TVA: 1 985 160,00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SRL Produse de familie
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:9

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 303 437,50

Inclusiv TVA: 2 764 125,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SRL Alim Total
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:11

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 50 070,00

Inclusiv TVA: 60 075,00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SRL V.A. Struc
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:5

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 485 654,00

Inclusiv TVA: 578 950,00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SA Fabrica de unt din Floresti
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:7

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 566 540,00

Inclusiv TVA: 1 692 000,00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022
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Denumirea operatorului economic SRL „Lariat-Prim”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1

Data: 05.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 581 497,00

Inclusiv TVA: 628 050,00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

Nu □    Da R

V. Acorduri adiționale nr.1 din 25.05.2022 privind mic-
șorarea contractelor:

- nr.2 din 05.01.2022  SRL „Meltan” cu            -277 001,00 
lei cu TVA; 

- nr.5 din 05.01.2022  SRL ”V. A. Struc” cu      -83 444,70 
lei cu TVA; 

nr.8 din 05.01.2022  SRL ”Carnprodlux”  cu -1 500 547,58 
lei cu TVA

Alte informații relevante -

VI. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

1. În urma procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1637304996224 din 07.12.2021 privind achiziționarea de Produse 
alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada  semestrului  I al anului 2022, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți, au fost încheiate 11 contracte de achiziție publică cu următorii agenți 
economici:

2. SRL „Lariat-Prim” - contractul nr.1 din 05.01.2022 în suma de 628 050,00 lei cu TVA;

3. SRL „Meltan” - contractul nr.2 din 05.01.2022 în suma de 833 130,00 lei cu TVA;

4. SA  ”Incomlac” - contractul nr.3 din 05.01.2022 în suma de 1 985 160,00 lei cu TVA;

5. SC ”Viocris-Impex” SRL - contractul nr.4 din 05.01.2022 în suma de 1 528 002,00 lei cu TVA;

6. SRL ”V. A. Struc” - contractul nr.5 din 05.01.2022 în suma de 578 950,00 lei cu TVA;

7. SA ”Lactis” - contractul nr.6 din 05.01.2022 în suma de 1 395 000,00 lei cu TVA;

8. SA „Fabrica de unt din Floresti” - contractul nr.7 din 05.01.2022 în suma de 1 692 000,00 lei cu TVA;

9. SRL ”Carnprodlux” - contractul nr.8 din 05.01.2022 în suma de 2 797 704,00 lei cu TVA;

10. SRL ”Produse de Familie” - contractul nr.9 din 05.01.2022 în suma de 2 764 125,00 lei cu TVA;
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11. SRL „Lovis Angro” - contractul nr.10 din 05.01.2022 în suma de 416 234,00 lei cu TVA;

12. SRL „Alim Total” - contractul nr.11 din 05.01.2022 în suma de 60 075,00 lei cu TVA.

În baza solicitării DÎTS a Primăriei mun.Bălți nr.02-10/351 din 16.05.2022 s-au micşorat următoarele contracte:

- nr.2 din 05.01.2022  SRL „Meltan” cu -277 001,00 lei cu TVA; 

- nr.5 din 05.01.2022  SRL ”V. A. Struc” cu -83 444,70 lei cu TVA; 

-      nr.8 din 05.01.2022  SRL ”Carnprodlux”  cu -1 500 547,58 lei cu TVA.

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

      
Pe data de 12 iulie 2022 a fost examinată solicitarea DÎTS nr.02-10/476 din 069.07.2022 privind micşorarea contrac-
telor:

Denumirea operatorului  
economic

Numărul 
și data 

contractului/ acordu-
lui-cadru

fără TVA

Valoarea contractului încheiat
Suma micșorării, in-

clusiv TVA
inclusiv TVA

SRL „Lariat-Prim” 1 05.01.2022 581 497,00 628 050,00 23 625,00

SA  ”Incomlac” 3 05.01.2022 1 838 111,11 1 985 160,00 104 850,00

SA “Fabrica de unt din Floresti” 7 05.01.2022 1 566 540,00 1 692 000,00 666 497,96

SA ”Lactis” 6 05.01.2022 1 256 703,71 1 395 000,00 100 300,00

SRL ”Produse de Familie” 9 05.01.2022 2 303 437,50 2 764 125,00 1 103 771,88

SRL „Alim Total” 11 05.01.2022 50 070,00 60 075,00 5 679,03

SRL „Meltan” 2 05.01.2022 731 659,26 833 130,00 97 234,77

SRL ”V. A. Struc” 5 05.01.2022 485 654,00 578 950,00 1 190,00

Motivul micşorării se argumentează prin faptul că zilele frecventate de copii, pentru perioada semestrului I a. 2022, au 
fost mai  puține comparativ cu cele planificate pentru această perioadă, astfel solicitarea de la instituțiile  de educație 
timpurie (IET) din subordinea DÎTS a fost mai mică decît cea planificată. Temei legal: Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 
131/15.

Rezultatele examinării:

VIII. În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-
47/2021/002 din 12.07.2022 au fost încheiate acordurile adiţionale privind micșorarea contractelor:

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Lariat-Prim” 1 12.07.2022 -52 444,44 -56 640,00
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SA  ”Incomlac” IX. 1 X. 12.07.2022 XI. -400 207,50 XII. -480 249,00

SA “Fabrica de unt din Floresti” XIII. 1 XIV. 12.07.2022 XV. -720 153,96 XVI. -864 184,75

SA ”Lactis” XVII. 1 XVIII. 12.07.2022 XIX. -135 270,50 XX. -162 324,60

SRL ”Produse de Familie” XXI. 1 XXII. 12.07.2022 XXIII. -47 925,93 XXIV. -51 760,00

SRL „Alim Total” XXV. 1 XXVI. 12.07.2022 XXVII. -18 120,19 XXVIII. -21 744,23

SRL „Meltan” XXIX. 1 XXX. 12.07.2022 XXXI. -51 350,00 XXXII. -61 620,00
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. 12-2022/001 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-20391
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com   dits.achizitii@

gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Cererea ofertelor de prețuri 

□ Licitație deschisă  □Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de 

educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului II al 
a. 2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.

Bălți
Cod CPV 03200000-3
Valoarea estimată a achiziției 797 870,36 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647004734712
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1647004734712?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 11/03/2022
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)

-

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

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

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

Nu R    Da □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647004734712?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647004734712?tab=contract-notice
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

25.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Alim-Total”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:59

Data: 01.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 182 250,00

Inclusiv TVA: 196 750,00

Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii Nr.ocds-b3wdp1-MD-16470047 din 22.03.2022 de achiziționare a „Legume, fructe, ouă de 
pasăre pentru instituțiile de educație timpurie pe perioada lunii iunie 2022” conform necesităților DÎTS a Primăriei 
mun. Bălți, au fost încheiate contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

1. SRL ” Alim Total” - contractul nr.59 din 01.04.2022 în suma de 405 070, 00 lei cu TVA;

2. SRL” Sinagro Comerț” - contractul nr.60 din 01.04.2022 în suma de 87 800,00 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/478 din 06.07.2022, a solicitat micşorarea contractului nr.59 din 
01.04.2022 încheiat cu SRL ”Alim Total”:

Motivul micşorării rezidă din faptul că zilele frecventate de copii în trimestrul II anului 2022 au fost mai puține com-
parativ cu cele planificate pentru această perioadă şi astfel solicitarea de la instituțiile preşcolare din subordinea DÎTS 
a fost mai mică decît cea planificată.
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Denumirea operato-
rului  

economic

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-cadru

fără TVA

Valoarea contractului Suma micșorării, 
inclusiv TVA

inclusiv TVA

SRL ”Alim Total” 59 01.04.2022 182 250,00 196 750,00 60 055,97

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-04/2022/001 din 
12.07.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului nr.59 din 01.04.2022, încheiat cu  SRL 
”Alim Total” pentru lotul 1 ”Cartofi”  cu  – 60 055,97,00 lei cu TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Alim Total” 1 12.07.2022 -55 607,38 -60 055,97
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. 19-2022/001 din 15.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DGASPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DGASPF – 1008601000031
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-63405 (DGASPF); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-63405
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.ru

Adresa de internet www.balti.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri 

□Licitație deschisă  RAltele: [NFP]
Obiectul achiziției Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii 

iunie 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei 
mun. Bălți

Cod CPV 55100000-1
Valoarea estimată a achiziției 947 626,42  lei fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: -
Link: -

Data publicării anunțului de participare -
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)

-

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 Uni-
unii Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///C:/Users/works/Documents/BAP/BAP%20nr.61%20din%2005.08.2022/Anunturi%20de%20modificare/sectia@mail.ru
file:///C:/Users/works/Documents/BAP/BAP%20nr.61%20din%2005.08.2022/Anunturi%20de%20modificare/www.balti.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.06.2022

Denumirea operatorului economic ÎM  „Hotelul ”Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:46

Data: 30.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 947 626,42

Inclusiv TVA: 1 004 484,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție iunie, 2022

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

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)

În temeiul prevederilor Hotărîrii Parlamentului  nr.41/2022 privind declararea stării de urgență, pct.19 din Dispoziția 
nr.1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM și pct.9 al Regulamentului cu privire la organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis Ordinul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale al RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiați şi normele de personal și cheltuieli pentru Centrul de plasament tempo-
rar a refugiaților.

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost aprobată crearea Centrului de pla-
sament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) cu 
capacitatea de 80 de locuri.

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost majorată capacitatea Centrului de 
plasament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) de 
la 80 de locuri la 130 locuri.

În baza celor expuse şi în scopul respectării cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice, a fost selectată 
procedura de negociere fără publicare, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) lit.b) din Legea 131/2015 şi pct.128 
alin.2) din HG 599/2020.

În urma procedurii de NFP din 30.06.2022 de achiziționare a Serviciilor hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii 
iunie 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei mun. Bălți, a fost încheiat contractul de achiziție publică 
nr.46 din 30.06.2022, cu agentul economic ÎM  „Hotelul ”Bălți”, în sumă de 1 004 484,00 lei cu TVA, cu termen de 
valabilitate pînă la 31.07.2022.

În centru se cazează persoane refugiate în baza cererii depuse, pentru o perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni 
de zile. Numărul maxim de persoane cazate pe zi este de 130.



137

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6105 AUGUST 2022, VINERI

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe data de 15 iulie 2022, a fost examinată adresarea nr.0107/767 din 11.07.2022, prin care grupul de lucru este infor-
mat despre faptul că în luna iunie numărul de persoane cazate a fost mai mic cu 818 persoane decît cel planificat, de 
aceea se solicită micşorarea valorii contractului nr.46 din 30.06.2022 cu -210 684.08 lei cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat 
acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului nr.46 din 30.06.2022 cu   -210 684.08 lei cu TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv TVA

ÎM  „Hotelul ”Bălți” 1 15.07.2022 -198 757.64 -210 684.08
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 prin procedura de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

Nr. 10 din 01.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Localitate Mun.Chişinău
IDNO 1013601000521
Adresa mun. Chişinău, str. V. Alecsandri nr.42
Număr de telefon 022-25-52-69
Număr de fax 022-25-56-17
E-mail oficial sti@mai.gov.md 
Adresa de internet sti.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Anastasia Caraivanova, tel. 022-255 528

anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de partici-
pare

Obiectul achiziției Servicii de colocare (furnizare a spațiului fizic și a resurselor 
tehnice necesare plasării, conectării la energia electrică și trans-
portul de date corespunzător) a echipamentului Beneficiarului

Cod CPV 72510000-3
Valoarea estimată a achiziției 500 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

-
-

Data publicării anunțului de participare -
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii X     Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii 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

13.06.2022

Denumirea operatorului economic IP “Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr:54
Data: 15.06.2022

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 644 731,50

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  X
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conducându-se de prevederile art.56 alin.(1) lit.c) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice a fost încheiat 
Contractul nr.4 din 03.01.2022 de achiziţionare a serviciilor a serviciilor de colocare (furnizare a spațiului fizic și a 
resurselor tehnice necesare plasării, conectării la energia electrică și transportul de date corespunzător) a echipa-
mentului Beneficiarului, în suma de 644 731,50 lei, fără TVA, din care 462 731,50 lei, fără TVA sunt pentru serviciile de 
energie electrică a echipamentelor Beneficiarului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La 08 iunie 2022, Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a aprobat prin Hotărârea nr. 326 (Monitorul 
Oficial nr.170-176 art.672 din 10 iunie 2022) tarifele (fără TVA) pentru serviciul de distribuție a energiei electrice 
prestat de către ÎCS „Premier Energy” SA.

Prin urmare, serviciile privind amplasarea şi alimentarea cu energie electrică a echipamentelor pentru perioada 
10.06.2022-31.12.2022 se majorează, conform tarifelor aprobate.

În context, conducîndu-se de prevederile lit.a)-c), pct.2), alin.(7), art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile 
publice, se propune de majorat valoarea contractului nr.54 din ”15” iunie 2022 pentru servicii de colocare (furnizare a 
spațiului fizic și a resurselor tehnice necesare plasării, conectării la energia electrică și transportul de date corespun-
zător) a echipamentului Beneficiarului, în sumă de 644 731,50 (şase sute patruzeci şi patru mii şapte sute treizeci şi 
unu lei 50 bani) lei MD, cu suma de 95 927,58 (nouăzeci şi cinci mii nouă sute douăzeci şi şapte lei 58 bani) lei MD.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21 din 30.06.2022 s-a 
decis încheierea Acordului adiţional de majorare a contractului Nr.54 din 15.06.2022, cu suma de 95 927,58 (nouăzeci 
şi cinci mii nouă sute douăzeci şi şapte lei 58 bani) lei MD.

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

IP “Serviciul Tehnologia Informației şi 
Securitate Cibernetică”

Nr.1/22 04.07.2022 95 927,58
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5   din 23 iunie  2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa or.Orhei str.M.Eminescu 2
Număr de telefon 0235-21707
Număr de fax 0235/22-612
E-mail oficial
Adresa de internet dgorhei@gmail.com  galinagorgos90@

gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gorgos Galina , 023521707/079106889

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Obiectul achiziției Servicii de cantină şi servicii de  catering
Cod CPV 55500000-5

Valoarea estimată a achiziției 443486,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 

Link: 202214547 

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)

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: [Bugetul local]

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

08 aprilie 2022

mailto:dgorhei@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic S.C.”Brodețchi” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 76

Data: 08.04.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:443486,00
Inclusiv TVA:499100,00

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform procedurii Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare  din 08.04.2022 a fost semnat 
contractul Servicii de cantină şi servicii de  catering  cu suma 499100,00 lei. Este necesar a modifica prin micşorarea 
valorii contractului cu suma  3220.00 lei (suma alimentației la gimnazii).

Contractul nr.76 din 08.04.2022 după modificare suma contractulu  va fi  495880,00 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform frecvenței  numărului redus de elevi alimentați şi finisarea perioadei de livrare a termenului stabilit. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.76 din 08.04.2022 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

S.C.”Brodețchi” 
SRL

24 23.06.2022 413233.00 495880,00

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

Nr. ___11_____ din ___20.06.2022___

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Теоретический лицей имени А.А.Должненко
Localitate г. Вулканешты
IDNO 1011601000480
Adresa ул . Ленина, 77
Număr de telefon 029320275.029320284
Număr de fax
E-mail licey-vl@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Бозбей Лариса Константиновна

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Запрос ценовых оферт
Nr. procedurii https://achizitii.md/ru/public/tender/21049437/
Data deschiderii ofertelor 10.01.2022
Nr. BAP  
Data publicării în BAP 29.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) pub-
licărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv. 

ocds-b3wdp1-MD-1640770914591

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Продукты питания
Cod CPV 15000000-8
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

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

https://achizitii.md/ru/public/tender/21049437/
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Data deciziei de atribuire a contractului 13.01.2022

Operatorului economic cîștigător SRL „Slavena Lux”                  
Date de contact ale  operatorului economic 060529494

Nr. contract de achiziție 1

Data contract de achiziție 20.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 177586.12

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Operatorului economic cîștigător SRL „COMBINATUL DE CARNE NIVALI-PROD”

Date de contact ale  operatorului economic 062037700

Nr. contract de achiziție 2

Data contract de achiziție 20.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 81738.46

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Operatorului economic cîștigător SA „FABRICA DE UNT DIN FLORESTI”, , r. Floresti, s. Varvareu-
ca                  

Date de contact ale  operatorului economic 079941799

Nr. contract de achiziție 3

Data contract de achiziție 20.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 58937,30

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Operatorului economic cîștigător SRL „SC  DUSA & CO”

Date de contact ale  operatorului economic 079951640

Nr. contract de achiziție 5

Data contract de achiziție 20.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 71206.00

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  V
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [indicați]
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Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante

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

SRL „SLAVENA LUX”

№ 
п/п

CPV Н а и м е н о в а н и е 
товара

Е д . 
изм.

К о л - в о 
первоначальное 

Сумма с 
НДС

К о л - в о 
п о с л е 
изменения

Сумма с 
НДС

1 15000000-8 Мясо говяжье без 
костей

кг 380 50920,00 90 12060,00

2 15000000-8 Свинина кг 150 14400,00 190 18240,00
3 15000000-8 Крупа кукурузная кг 126 1542,24 122 1493,28
4 15000000-8 Крупа гречневая кг 157 5352,13 78 2659,02
5 15000000-8 Рис круглый кг 245 4091,50 115 1920,5
6 15000000-8 Мука пшеничная кг 15 148,50 15 148,50
7 15000000-8 Крупа манная кг 30 373,50 0 0,00
8 15000000-8 Крупа пшеничная кг 126 1638,00 153 1989,00
9 15000000-8 Горох дробленный кг 214 2033,00 60 570,00
10 15000000-8 Масло подсолнечн л 252 9576,00 80 3040
11 15000000-8 Сок л 1800 24210,00 1320 17754,00
12 15000000-8 Огурцы соленые кг 200 5600,00 61 1708,00
13 15000000-8 Горошек зеленый бан 54 688,52 36 459,00
14 15000000-8 Паста томатная бан 20 460,00 20 460,00
15 15000000-8 Макароны кг 320 6400,00 165 3300,00
16 15000000-8 Печенье домашнее кг 94,5 4630,5 180 8820,00
17 15000000-8 Печенье сырное кг 94,5 6624,45 30 2103
18 15000000-8 Соль кг 70 379,40 55 298,10
19 15000000-8 Черный перец шт 100 440,00 20 88
20 15000000-8 Сахар кг 172 2906,80 70 1183,00
21 15000000-8 Чай черный кг 5 800 5 800,00
22 15000000-8 Сыр твердый кг 63 7560,00 65,8 7896,00
23 15000000-8 Ванилин пач 20 24,00 10 12,00
24 15000000-8 Пряность оригано пач 20 79,20 20 79,20
25 15000000-8 Пряность майоран пач 20 79,20 20 79,20
26 15000000-8 Пряность укроп пач 20 83,80 20 83,80
27 15000000-8 Чеснок сухой пач 36 83,80 30 125,70
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28 15000000-8 Пряность петрушка пач 20 85,00 0 0
29 15000000-8 Пряность хмели-

сунели
пач 20 83,60 0 0

30 15000000-8 Лаваш упак 243 2138,40 159 1399,20
31 15000000-8 Пищевая сода пач 4 36,00 2 18,00
32 15000000-8 Лимонная кислота пач 20 60,00 20 60,00
33 15000000-8 Яйцо шт 4650 10974,00 2910 6867,60
34 15000000-8 Рыба Хек кг 217 11674,60 188,40 10135,92
35 15000000-8 Сухофрукты кг 25 1410 20 1128,00

Итого: 177586,12 106975,74

SA COMBINATUL DE CARNE NIVALI-PROD”

№ 
п/п

CPV Наименование 
товара

Ед. 
изм.

Кол-во 
первоначальное 

Сумма с 
НДС

Кол-во после 
изменения

Сумма с 
НДС

1 15000000-8 Куриное филе кг 487 37986,00 293,72 22910,16
2 15000000-8 Крыло куриное кг 346,5 15807,46 329,10 15013,54
3 15000000-8 Бедро курионе кг 621 27945,00 434,56 19555,20

Итого: 81738,46 57478,90

SA „FABRICA DE UNT DIN FLORESTI”

№ 
п/п

CPV Наименование 
товара

Ед. 
изм.

Кол-во 
первоначальное 

Сумма с 
НДС

Кол-во после 
изменения

Сумма с 
НДС

1 15000000-8 Молоко 2,5%, 1л л 310 3596,00 173 2006,80
2 15000000-8 Масло 82,5%, 200г кг 126 18774,00 54 8046,00
3 15000000-8 Кефир 2,5%, 0,5кг пак 693 5197,50 456 3420,00
4 15000000-8 Сметана 15%,0,5кг пак 39 709,8 93 1692,60
5 15000000-8 Творог 9%, 0,5кг кг 220 13860,00 136 8568,00

6 15000000-8 Йогурт 2,5%, 125г ст 2800 16800,00 2770 16620,00
Итого: 58937,30 40353,40

SRL „SC  DUSA & CO”

№ 
п/п CPV Наименование 

товара
Ед. 
изм.

Кол-во 
первоначальное 

Сумма с 
НДС

Кол-во после 
изменения

Сумма с 
НДС

1 15000000-8 Картофель кг 912 6384,00 697,60 4883,20
2 15000000-8 Лук кг 208 1872,00 119,70 1077,30
3 15000000-8 Морковь кг 230 2300,00 112,9 1129,00
4 15000000-8 Капуста кг 120 1440,00 97,30 1167,60
5 15000000-8 Свекла кг 69 690,00 20,3 203,00
6 15000000-8 Помидоры кг 95 2660,00 51,85 1451,80
7 15000000-8 Огурцы кг 63 2520,00 40,4 1616,00
8 15000000-8 Капуста пекинская кг 460 11500,00 269,90 6747,50
9 15000000-8 Перец свежий кг 126 6048,00 36,5 1752,00
10 15000000-8 Лук зеленый кг 31 2480,00 8,95 716,00
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11 15000000-8 Груши кг 315 11025,00 0 0,00
12 15000000-8 Яблоки кг 459 3672,00 387,80 3102,40
13 15000000-8 Бананы кг 378 9450,00 183,3 4582,50
14 15000000-8 Мандарины кг 315 7875,00 383,9 9597,50
15 15000000-8 Лимоны кг 43 1290,00 25,2 756,00

Итого: 71206,00 38781,8

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Рабочая группа Вулканештского Теоретического Лицея А.А. Должненко

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

В результате не полного выполнения поставщиками поставок в учебное заведение 
продуктов питания, ввиду их отсутствия в стране и значительного увеличение цен, 
договора были уменьшены на соответствующие суммы . 
Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.__10__din __20.06.2022__ a fost încheiat acordul  adiţional:

1. Nr.__3_ din __27.06.2022__ privind SRL SLAVENA LUX , valoarea modificarilor fara TVA  89448.17

2.  Nr.__4_ din __27.06.2022__ privind SA COMBINATUL DE CARNE NIVALI-PROD, valoarea modificarilor fara 
TVA  47900.18

3. Nr.__5 din __27.06.2022__ privind SA „FABRICA DE UNT DIN FLORESTI, valoarea modificarilor fara TVA  
37373.63

4. Nr.__6_ din __27.06.2022__ privind SRL „SC  DUSA & CO, valoarea modificarilor fara TVA  34524.42

VIII. 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  

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. ___14_____ din ___27.06.2022___

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Теоретический лицей имени А.А.Должненко
Localitate г. Вулканешты
IDNO 1011601000480
Adresa ул . Ленина, 77
Număr de telefon 029320275.029320284
Număr de fax
E-mail licey-vl@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Бозбей Лариса Константиновна

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Запрос ценовых оферт
Nr. procedurii https://achizitii.md/ru/public/tender/21049774/
Data deschiderii ofertelor 19.01.2022
Nr. BAP  
Data publicării în BAP 10.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) pub-
licărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri V

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Продукты питания
Cod CPV 15000000-8
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat V

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

https://achizitii.md/ru/public/tender/21049774/


148

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6105 AUGUST 2022, VINERI

Data deciziei de atribuire a contractului 20.01.2022

Operatorului economic cîștigător SRL „Slavena Lux”                  
Date de contact ale  operatorului economic 060529494

Nr. contract de achiziție 1

Data contract de achiziție 20.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 177586.12

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Operatorului economic cîștigător SRL „BAGUETTE” SC

Date de contact ale  operatorului economic 068100302

Nr. contract de achiziție 14

Data contract de achiziție 02.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 316831.89

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Operatorului economic cîștigător SRL „SC  DUSA & CO”

Date de contact ale  operatorului economic 079951640

Nr. contract de achiziție 16

Data contract de achiziție 02.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 71043.00

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  V

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante

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

SRL „SLAVENA LUX”

№ 
п/п

CPV Наименование 
товара

Ед. 
изм.

Кол-во 
первоначальное 

Сумма с 
НДС

Кол-во после 
изменения

Сумма с 
НДС

1 15000000-8 Мясо говяжье без 
костей

кг 128,4 18232,80 60 8520,00

2 15000000-8 Свинина кг 171,2 17462,40 122 12444,00
3 15000000-8 Масло подсолнечн л 35 1334,20 20 762,40
4 15000000-8 Соль кг 9 47,88 9 47,88
5 15000000-8 Черный перец шт 16 67,20 16 67,20
6 15000000-8 Сыр твердый кг 340 41469,80 251,43 30666,42
7 15000000-8 Сахар кг 52 873,60 30 504,00
8 15000000-8 Разрыхлитель пач 48 68,16 48 68,16
9 15000000-8 Чеснок сухой пач 16 65,60 16 65,60
10 15000000-8 Яйцо шт 10700 25680,00 2760 6624,00
11 15000000-8 Куриное филе кг 128,4 9501,60 73 5402,00

Итого: 114803,24 65171,66

SRL „BAGUETTE” SC

№ 
п/п

CPV Наименование товара Ед. 
изм.

Кол-во 
первоначальное 

Сумма с 
НДС

Кол-во 
после 
изменения

Сумма с 
НДС

1 15000000-8 Творог кг 770,4 56624,40 348,5 25610,45

2 15000000-8 Йогурт питьевой кг 8560 88596,00 4491 52050,69

3 15000000-8 Манная крупа кг 51 611,49 30 359,70

4 15000000-8 Сок 0,2гр шт 34200 171000,00 28315 141575,00

Итого: 316831,89 219595,84

SRL „SC  DUSA & CO”

№ 
п/п

CPV Наименование 
товара

Ед. 
изм.

Кол-во 
первоначальное 

Сумма с 
НДС

Кол-во после 
изменения

Сумма с 
НДС

1 15000000-8 Лук кг 42,8 428,00 29 290,00
2 15000000-8 Яблоки кг 1284 12840,00 600,2 6002,00
3 15000000-8 Бананы кг 1027 25675,00 293,7 7342,50
4 15000000-8 Мандарины кг 1284 32100,00 502,2 12555,00

Итого: 71043,00 26189,50

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Рабочая группа Вулканештского Теоретического Лицея А.А. Должненко
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VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

В результате не полного выполнения поставщиками поставок в учебное заведение 
продуктов питания, ввиду их отсутствия в стране и значительного увеличение цен, 
договора были уменьшены на соответствующие суммы . 
Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.__13__din __27.06.2022__ a fost încheiat acordul  adiţional:

1. Nr.__7_ din __28.06.2022__ privind SRL SLAVENA LUX , valoarea modificarilor fara TVA  54356.19

2.  Nr.__8_ din __28.06.2022__ privind SRL „BAGUETTE” SC, valoarea modificarilor fara TVA  190280.59

3. Nr.__9_ din __28.06.2022__ privind SRL „SC  DUSA & CO, valoarea modificarilor fara TVA  22404.99

VIII. 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  

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. 2 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv
Localitate m. Chişinău
IDNO 1013620002195
Adresa m. Chişinău, str. Hristo –Botev 2
Număr de telefon 022- 76-78-59; 022-77-77-03;
Număr de fax 022- 77-77-07
E-mail oficial liceulrepublicansportiv@mail.ru
Adresa de internet www.lirps.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tonu Gheorghe; 078317711

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

□Licitație deschisă  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru semestrul I 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2711358.30
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21046883
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1637061781701

Data publicării anunțului de participare 16.11.2021
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      Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

□Nu     Da □

Sursa de finanțare □Buget de stat      Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

23.12.2021

mailto:liceulrepublicansportiv@mail.ru
http://www.lirps.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637061781701
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Denumirea operatorului economic Delmix -Prim SRL;

Casa de Comerț Vita SRL;

SA Fabrica de Unt din Floreşti;

CC Nivalli-Prod SRL;

AVT LUX COM SRL;

Baguette SRL;

Meltan SRL;

SC Ideea Prim SRL;

Dant-Agro SRL.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12. 

Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2011700,06

Inclusiv TVA: 2286980,85

Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție
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 din 03.07.2015.

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)

În urma procedurii de achiziție Licitatie deschisa nr. 21046883 din 06.12.2021 pentru achiziţionarea produselor ali-
mentare semestrul I 2022, Liceul Republican cu Profil Sportiv, m.Chişinău, str. Hristo Botev 2 a incheiat contracte în 
valoare de 2742864,86 lei inclusiv TVA. În baza deciziei grupului de lucru a LRPS nr.1 din 12.05.2022, valoarea con-
tractelor s-a micşorat cu 455884,01 lei inclusiv TVA. La data de 12.07.2022 în baza deciziei grupului de lucru LRPS nr.2 
valoarea contractelor se va micşora cu 334362,93 lei inclusiv TVA.  După modificări valoarea contractelor va constitui  
1952617,92 lei inclusiv TVA.

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

Instituția are capacitatea de alimentare de circa 501 elevi pe zi. Pe parcursul anului elevii au participat la diferite 
competiții şi cantonamente peste hotarele Republicii Moldova şi nu au fost incluşi la alimentație.  Din acest motiv 
au rămas stocuri de produse alimentare pe contracte, care au termen de valabilitate mic şi nu pot fi depozitate pe 
parcursul verii. Vara elevii pleacă în vacanță.

III. Rezultatele examinării:
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În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional cu următorii agenți economici:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional de micșo-

rare/reziliere

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Delmix -Prim SRL 2 12.07.2022 19785,75 23262,90

Casa de Comerț Vita SRL 1 12.07.2022 13,08 15,69

SA Fabrica de Unt din Floreşti 1 12.07.2022 175583,20 190851,30

CC Nivalli-Prod SRL 1 12.07.2022 35584,54 42701,45

AVT LUX COM SRL 1 12.07.2022 44260,06 53112,07

Baguette SRL 1 12.07.2022 14808,33 17770,00

Meltan SRL 1 12.07.2022 1560,00 1872,00

SC Ideea Prim SRL 1 12.07.2022 22,95 27,54

Dant-Agro SRL 1 12.07.2022 3958,32 4749,98
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. 12 din 21 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601000473
Adresa Str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon 022-73-93-68
Număr de fax 022-73-93-68
E-mail oficial achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet www.carabinier.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rodica Tiutiunnicov

achizitii@igc.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Echipament pentru militari
Cod CPV 18000000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 0833 333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21051666
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644591421003

Data publicării anunțului de participare 11 februarie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

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 
Uniunii Europene

Nu □  

Sursa de finanțare Buget de stat □    

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Nr. 5 din 22 martie 2022

Denumirea operatorului economic S.A. ,,Universcom”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 38 - BN
Data: 4 aprilie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 707 000,00
Inclusiv TVA: 848 400,00

http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție până la 31 iulie 2022 

(înregistrat de MF - 13 aprilie 2022)
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de livrare □
Temeiul juridic art. 76 alin. (7)  pct.2 lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 131/2015 

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

Nu este cazul

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

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

Urmare a desfăşurării procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă (licitație electronică) nr.  ocds-b3wdp1-
MD-1644591421003 din 9 martie 2022, a fost încheiat contractul nr. 38-BN din 4 aprilie 2022 cu SA ,,Universcom” 
privind achiziționarea echipamentului pentru militari şi anume:

Nr. Denumirea bunurilor Can-
ti-tatea

Preț  fără 
TVA

Preț cu TVA Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare

Lotul V: Scurtă tactică, culoare neagră
1. Scurtă tactică de primă-

vară/

toamnă din ţesătură 
combinată, culoare 
neagră

200

bucăți
978,00 1 173,60 195 600,00 234 720,00 până la         31 

iulie 2022

Lotul VI: Scurtă tactică, culoare desen camuflat
Scurtă tactică de primă-
vară/ toamnă din țesă-
tură combinată, culoare 
desen camuflat

100

bucăți
978,00 1 173,60 97 800,00 117 360,00 până la                  

31 iulie 2022

Lotul VII: Costum tactic, culoare neagră
Costum tactic (tunică și 
pantaloni) din țesătură 
combinată, culoare 
neagră

260

comp.
1 010,00 1 212,00 262 600,00 315 120,00 până la                

31 iulie 2022

Lotul VIII: Costum tactic, culoare desen camuflat
Costum tactic (tunică și 
pantaloni) din țesătură 
combinată, culoare de-
sen camuflat

100

comp.
1 010,00 1 212,00 101 000,00 121 200,00 până la               31 

iulie 2022

Lotul IX: Tricou tactic
Tricou tactic cu mâneca 
lungă din țesătură com-
binată, culoare desen 
camuflat

100

bucăți
500,00 600,00 50 000,00 60 000,00 până la                  

31 iulie 2022

TOTAL 707 000,00 848 400,00

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La 14 iulie 2022, în adresa IGC a parvenit solicitarea nr. 98, înaintată de SA ,,Universcom”, prin care solicită prelungirea 
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termenului de livrare a echipamentului pentru militari, până la 31 octombrie 2022, fără aplicarea penalității de întâr-
ziere, invocând că, țesăturile necesare pentru confecționarea scurtelor din Lotul nr. V și Lotul nr. VI au fost achiziționate 
anterior de la compania ucraineană ,,Texika”, care la rândul său achiziționa materia primă din China. Containerul cu țe-
sătura a ajuns în portul Odessa, însă din cauza situației actuale din Ucraina marfa nu poate fi livrată. Astfel, s-a impus 
necesitatea de a comandat repetat țesătura necesară pentru confecționarea scurtelor de la un alt furnizor, iar livrarea 
ulterioară va ocoli Ucraina.

Reieşind din situația creată ce ține de livrarea şi logistică, pentru confecționarea bunurilor este necesar de timp 
suplimentar. 

Conform art. 74 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ,,Termenul de executare a contractului de 
achiziții publice se stabilește în documentația de atribuire și ulterior se transpune în contract, având în vedere necesitățile 
rezonabile ale autorității contractante”.

Potrivit art. 76 alin. (3) din aceeaşi Lege ce prevede că ,,Se interzice modificarea oricărui element al contractului de 
achiziții publice încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acțiuni sânt de natură să schimbe condițiile 
ofertei care au constituit temei pentru selectarea acesteia și să majoreze valoarea ei”, alin. (5) al aceluiaşi articol stipulează 
că ,,Operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de 
calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine 
răspunderea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice”.

Concomitent art. 76 alin. (7)  pct.2 lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice învederea-
ză că, ,,Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează 
cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului.”

Totodată, conform capitolului nr. 7 ,,Eveniment în afara controlului” din Contractul             nr. 38-BN din 4 aprilie 2022 
,,7.1  Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului 
Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 
(războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de 
voința Părților).

7.2 Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat 
(dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

1.3 Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune 
trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara 
Părții care invocă asemenea circumstanțe.

1.4 În cazul în care neexecutarea Contractului este justificată, acesta se modifică prin acordul adițional, 
inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se 
execută pct. 7.1. și pct. 7.3., părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială 
sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a 
contractului.”, oferă posibilitatea aprobării prelungirii termenului de executare fără penalizarea operatorului eco-
nomic, ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocat de războiul din Ucraina.

Potrivit recomandării Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14 aprilie 2022, operatorul economic SA ,,Universcom” 
a justificat imposibilitatea executării contractului prin prezentarea avizului de atestare a impedimentului justificator, 
publicat de către Camera de Comerț şi Industrie din Ucraina pe pagina web oficială, (https://ucci.org.ua/press-cen-
ter/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z28-02-2022), copia Declarației nr. 30664199 ce 
confirmă că, containerul cu materia primă (țesătura) la data de 23 iunie 2022 se afla pe navă.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 15 din 16 iulie 2022 
a fost încheiat acordul adițional prelungirea termenului de livrare a echipamentului pentru militari (Lotul V: 
Scurtă tactică, culoare neagră și Lotul VI: Scurtă tactică, culoare desen camuflat) prevăzut în Contractul nr. 
38 - BN din 4 aprilie 2022, fără aplicarea penalităților și fără includerea acestuia în lista de interdicție, până 
la                                             31 octombrie 2022.

https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z28-02-2022
https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z28-02-2022
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Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital au-
tohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital stră-
in

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA ,,Universcom” Cu capital 
autohton

Nr. 
5

21 iulie 
2022

0,00 0,00

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  61/22 din 24.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și socială a a Con-
siliului municipal Chișinău

Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. Bucureşti, nr. 35
Număr de telefon 022-227590
Număr de fax 022-228084
E-mail oficial anticamera@dgams.md
Adresa de internet dgams.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tamara Pîrvu, 022-227590

achizitii@dgams.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de partici-
pare

Obiectul achiziției Abonamente lunare pentru călătoria cu troleibuzul şi au-
tobuzul în transportul urban şi suburban din municipiul 
Chişinău, pentru anul 2022

Cod CPV 22456000-1
Valoarea estimată a achiziției 840 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ---
Link: --- 202214817

Data publicării anunțului de participare 16.12.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

 

---

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

24.12.2021

Denumirea operatorului economic Î.M. „Regia  Transport  Electric”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 03/22
Data: 03.01.2022

mailto:achizitii@dgams.md
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 840 000,00
Inclusiv TVA: 840 000,00 (nu sunt plătitori de TVA)

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □

	 Rezilierea contractului  □

Temeiul juridic Art. 77 (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiilor 
publice
Decizia CMC nr. 6/1 din 13 iunie 2022
Modificarea tarifelor abonamentelor de călătorie în transportul 
public în raza municipiului Chișinău  de la 70 lei la 164 lei

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 -

V. Descrierea achiziției înainte şi după reziliere: ---

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

Descrierea achiziției înainte de reziliere:

Punctul 3 (3.2 ) Suma totală a prezentului Contract, fără TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 840 000,00 
lei (opt sute patruzeci mii lei 00 bani) MD. (nu sunt plătitori de TVA)

Descrierea achiziției după reziliere:

Punctul 3 (3.2 ) Suma totală a prezentului Contract, fără TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie 397 250,00 
lei (trei sute nouăzeci și șapte mii două sute cincizeci lei 00 bani) MD. (nu sunt plătitori de TVA)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară rezilierea:---

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

Art. 77 (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiilor publice

Decizia CMC nr. 6/1 din 13 iunie 2022

Modificarea tarifelor abonamentelor de călătorie în transportul public în raza municipiului Chișinău  de la 70 lei 
la 164 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind rezelierea contractului. 

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

Î.M. „Regia  Transport  Electric” 397 250,00 397 250,00
(nu sunt plătitori de TVA)

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 18.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600152570
Adresa str. Lomonosov 49
Număr de telefon 022-72-31-64
Număr de fax 022-72-31-64
E-mail oficial scmbcc@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ana Bulat

022-72-31-64, scmbcc@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a acoperişului de tip moale din str. 

Lomonosov, nr. 49, mun. Chişinău
Cod CPV 45215140-0
Valoarea estimată a achiziției 1 534 692,93
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:    

ocds-b3wdp1-MD-1648624894366

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054148/
Data publicării anunțului de participare 30.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondatorul instituției: Consiliul municipal 
Chișinău

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

13.05.2022

Denumirea operatorului economic EUSEVAS CONS SRL

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648624894366
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 73
Data: 24.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 307 471,00
Inclusiv TVA: 1 568 965,00

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  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 2, literele 

a b c 
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 şi după modificare:

Suma totală a contractului 1 568 965,00 lei MD se majorează cu  235 089,00 lei MD.

Pct. 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”3.1. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie 1 804 054,00 lei 
MD (un milion opt sute patru mii cincizeci şi patru lei, 00 bani) lei MD”.

Specificația bunurilor ce se majorează:

Nr. 
lot

Cod CPV Denumirea 
mărfii

Cantitatea, 
unitate de 

măsură

Preț fără TVA/
inclusiv TVA 

(lei)

Suma totală 
fără TVA, lei

Suma totală cu TVA, lei

1 45215140-0

Lucrări de 
reparație a 
acoperişului 
de tip moale 
din str. M. 
Lomonosov, 
nr. 49, mun. 
Chişinău

Conform 
caietului de 

sarcini

Conform caietu-
lui de sarcini

195 907,50 235 089,00

TOTAL, LEI X X X 195 907,50 235 089,00

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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 – la demontarea membranelor bituminoase s-a constatat că în loc de 2 
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straturi cum este indicat în caietul de sarcini, este necesar de demontat 8 straturi de membrane bituminoa-
se, ceea nu a fost posibil de prevăzut inițial, respectiv reiese că și volumul de deșeuri care necesită a fi evacu-
at este cu mult mai mare decît cel stabilit inițial; s-a constatat că picurătoarele și fîșiile de parapet, precum și 
canalele de ventilare din tablă zincată sunt deteriorate și necesită demontate și montate altele noi.

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - astfel încît se efectuează lucrări de reparație la 
același bun la același preț care este fixat în contract;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial – 
nu se depășeste 15% din valoarea  initială a contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 18.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului nr. 73 din 24.05.2022, după cum urmează:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

EUSEVAS CONS SRL

1

18.07.2022 195 907,50 235 089,00

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. 11 din 06.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLT Olimp  
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1014620005137
Adresa str.Petru Zadnipru 7/1
Număr de telefon 069574686
Număr de fax -
E-mail oficial ipltolimp@gmail.com
Adresa de internet ipltolimp@gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tricolici Olga

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Olimp, mun. 

Chişinău
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 364 838,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21054032/ocds-b3wdp1-MD-1648470168484
Link: //achizitii.md/ro/public/tender/21054032/

Data publicării anunțului de participare 28.03.2022
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)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

21.04.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SilconArt Group SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 03/05/14

Data:03 mai 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 236452,63 lei

Inclusiv TVA: 283743,16 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, art 76, ali.7, punctul 1 a) și Demersul 

din partea SilconArt Group SRL nr.01/07/22 din 05.2022.
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrările de reparații se efectuaiază în blocul alimentar a IPLT Olimp. Agentul economic solicită majorarea contractu-
lui cu nr.038/05/14 din 03.05.2022 cu 28374,32 lei inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza scrisorii SilconArt Group SRL cu nr.01/07/22 din 05.07.2022 ne informează că în urma demarării lucrărilor s-au 
depistat abateri din condițiile tehnice solicitate la volumele din lucrări de construcții şi anume la poziția 17 tencuieli 
de 2 cm. Din considerente că acestă grosime nu este suficientă pentru executarea lucrărilor tehnologic corect, va 
influența negative asupra bunei execuții ulterioare. Ca urmare, e necesar majorarea contractului cu 28374,32 lei ce 
reprezintă 10% di valoarea totala a contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.09 din 06.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului cu nr.038/05/14 din 03.05.2022 cu 28374,32 lei.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SilconArt Group SRL 8 06.07.2022 23645,27 lei 28374,32 lei
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
                                                                         din   02.08.2022

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  022-436-388, 022-436-490, 022-385-295
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  022-436-388, 022-436-490,

 022-385-295

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 docu-
mentația 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 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)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic şi 
al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Cod. CPV Denumirea Bunului Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
standarde de refe-

rință,

(GOST/ TU)

Valoa-
rea esti-
mativă 

fără 
TVA

1 2 3 4 5 6

Lotul nr. 1: Materiale de izolare

1.1
44100000-1

Azbest  A6- K30    6000 kg GOST 12871-93 
       

1.2 Ciment aluminos  4000 kg GOST 969-91

https://achizitii.md
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1.3
Plită solvelit  4 m³ TU 36.16.22-

65-92 
1.4 Argilă refractară 

(lut) 2000 kg GOST 3226-93 

1.5
Granură refractară   
Ø5 – Ø20 10000 kg

TU 322-7-
0019503-086-

97 
1.6 Placă de azbest 

δ=5 100 buc GOST 2850-95

1.7 Pânză  de azbest 150 m² GOST 6102-94 
1.8 Cărămidă refrac-

tară ШA-8 1500 buc GOST 390-96 

1.9 Cărămidă diatomit 1000 buc GOST 2694-78 

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA 600 
000,00

Lotul nr.2: Materiale de izolare

2.1

44100000-1
Vată minerală  

 T 700°C  
300 m³ TU 5762-006-

74182181-2014 

2.2 Vată minerală  

 T 400°C  
400 m³

TU 5762-006-
74182181-

2014 
2.3

Vată minerală în 
plăci 100 m³

TU 5762-006-
74182181-

2014 
2.4

Țesatură de sticlă  2000 m² GOST 19170-
2001 

2.5 Țesatură de 
sticlă cu folie de 
aluminiu

2000 m² TU 1811-064-
04696843-99 

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA 2 715 
000,00

Lotul nr.3: Materiale de construcție

3.1 44300000-3
Sârmă arsă - 
Ø1,2mm 500 kg GOST 3282-74 

3.2
Plasă “Rabiţ”, - 
20x20mm 1050 m² GOST 5336-80 

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 4, lei fără TVA 110 
000,00

LOT nr. 4 Capace din fontă.
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4.1 44423700-8

Gură de acces tip 
T

 (capac din fontă)

25 buc

Capacitatea por-
tanta – 40 t

D400 Cu ramă de 
sprijin în complet

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 4, lei fără TVA 49 
168,00

LOT nr. 5 Elemente prefabricate din beton.

5.1
44110000-1

Placa ПО4 cu gaura 
(2300x1500x200h)

Placa П21д-8 
(2460x740x160h)

Canal din be-
ton armat Л6-8 
(1000x450hx80)
(L=3,0)

Canal din be-
ton armat Л4-8 
(620x450hx80) 
(L=3,0)

Talpa de reazem 
ОП1 (200x200x90h)

Talpa de reazem 
ОП2 (200x300x90h)

Bloc ФС4-8м 
(780x400x780h) 50 buc

Seria ИИ-03-
02м/68, album 

l.1м-70

       

5.2

5 buc Seria 3.006.1-
2.87, ediția 6

5.3
12 buc Seria 3.006.1-

2/87, ediția 2
5.4

20 buc Seria 3.006.1-
2/87.1-1-06.0

5.5
20 buc Seria 3.006.1-

2/87.1-1-06.0
5.6

50 buc Seria 3.006.1-
2/87

5.7

150 buc Seria 3.006.1-
2/87

5.8
Inel de perete КЦ-
7-3

(Ø700x290hx70)

Fund КЦД-10 
(Ø1500x100h)

Fund КЦД-15 
(Ø2000x120h)

Inel de pere-
te КЦ-15-9 
(Ø1500x890hx90)

19 buc Seria 3.900-3, 
ediția 7

5.9
30 buc Seria 3.900-3, 

ediția 7
5.10

11 buc Seria 3.900-3, 
ediția 7

5.11
11 buc Seria 3.900-3, 

ediția 7

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 5, lei fără TVA 480 
355,00

LOT nr. 6 Ciment marca 400.

6.1 44111200-3 Ciment marca 400 30000 kg

CEM II A-S 32.5R ciment 
portland; Marca 400; am-
balat în saci de hârtie cu 

folie de polietilenă – 40 kg;

SM SR EN 197-1:2014

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 6, lei fără TVA 82 
500,00
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LOT nr. 7 Cărămidă. 

7.1

44111100-2

Cărămidă de 
construcție, 
240x115x63 mm

Cărămidă de 
construcție goala, 
250x120x65 mm

5000 buc.

Dimensiuni 
250x120x65 mm, 

categorie I, rezisten-
ța medie 10,0 N/mm2

7.2 5000 buc.

Dimensiuni 
240x115x63 

mm, categorie 
I, rezistența 

medie 12,5 N/
mm2

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 7, lei fără TVA 63 
000,00

Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA 4 100 
023,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare pro-
tejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  

în domeniu.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de in-
tenție

02.08.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică.
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamen-
tale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. 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 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
din   02.08.2022

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  022-436-388, 022-436-490, 022-385-295
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  022-436-388, 022-436-490,

 022-385-295

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 docu-
mentația 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 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)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 
şi al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Cod. CPV Denumirea Bunului Cantitatea 

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, standarde 

de referință,

(GOST/ TU)

Valoarea 
estimativă 

fără TVA

1 2 3 4 5 6

Lotul nr. 1: Materiale de izolare

1.1
44100000-1

Azbest  A6- K30    6000 kg GOST 12871-93 
       

1.2 Ciment aluminos  4000 kg GOST 969-91

1.3 Plită solvelit  4 m³ TU 36.16.22-65-92 

https://achizitii.md
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1.4 Argilă refractară 
(lut) 2000 kg GOST 3226-93 

1.5 Granură refrac-
tară   Ø5 – Ø20 10000 kg TU 322-7-0019503-

086-97 
1.6 Placă de azbest 

δ=5 100 buc GOST 2850-95

1.7 Pânză  de azbest 150 m² GOST 6102-94 
1.8 Cărămidă refrac-

tară ШA-8 1500 buc GOST 390-96 

1.9 Cărămidă diato-
mit 1000 buc GOST 2694-78 

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA 600 
000,00

Lotul nr.2: Materiale de izolare

2.1

44100000-1
Vată minerală  

 T 700°C  
300 m³ TU 5762-006-

74182181-2014 

2.2 Vată minerală  

 T 400°C  
400 m³ TU 5762-006-

74182181-2014 

2.3 Vată minerală în 
plăci 100 m³ TU 5762-006-

74182181-2014 
2.4 Țesatură de sticlă  2000 m² GOST 19170-2001 

2.5 Țesatură de 
sticlă cu folie de 
aluminiu

2000 m² TU 1811-064-
04696843-99 

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA 2 715 
000,00

Lotul nr.3: Materiale de construcție

3.1 44300000-3
Sârmă arsă - 
Ø1,2mm 500 kg GOST 3282-74 

3.2
Plasă “Rabiţ”, - 
20x20mm 1050 m² GOST 5336-80 

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 4, lei fără TVA 110 
000,00

LOT nr. 4 Capace din fontă.

4.1 44423700-8

Gură de acces tip 
T

 (capac din fon-
tă)

25 buc

Capacita-
tea portan-
ta – 40 t

D400 Cu 
ramă de 
sprijin în 
complet
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Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 4, lei fără TVA 49 168,00

LOT nr. 5 Elemente prefabricate din beton.

5.1
44110000-1

Placa ПО4 cu gaura 
(2300x1500x200h)

Placa П21д-8 
(2460x740x160h)

Canal din beton armat 
Л6-8 (1000x450hx80)
(L=3,0)

Canal din beton armat 
Л4-8 (620x450hx80) 
(L=3,0)

Talpa de reazem ОП1 
(200x200x90h)

Talpa de reazem ОП2 
(200x300x90h)

Bloc ФС4-8м 
(780x400x780h) 50 buc

Seria ИИ-
03-02м/68, 
album l.1м-

70

       

5.2

5 buc Seria 3.006.1-2.87, 
ediția 6

5.3
12 buc Seria 3.006.1-2/87, 

ediția 2
5.4

20 buc Seria 3.006.1-2/87.1-
1-06.0

5.5
20 buc Seria 3.006.1-2/87.1-

1-06.0
5.6 50 buc Seria 3.006.1-2/87

5.7 150 buc Seria 3.006.1-2/87

5.8 Inel de perete КЦ-
7-3

(Ø700x290hx70)

Fund КЦД-10 
(Ø1500x100h)

Fund КЦД-15 
(Ø2000x120h)

Inel de pere-
te КЦ-15-9 
(Ø1500x890hx90)

19 buc
Seria 

3.900-3, 
ediția 7

5.9 30 buc Seria 3.900-3, ediția 7

5.10 11 buc Seria 3.900-3, ediția 7

5.11 11 buc Seria 3.900-3, ediția 7

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 5, lei fără TVA 480 
355,00

LOT nr. 6 Ciment marca 400.

6.1 44111200-3 Ciment marca 
400 30000 kg

CEM II A-S 
32.5R ci-

ment port-
land; Marca 
400; amba-

lat în saci 
de hârtie 

cu folie de 
polietilenă 

– 40 kg;

SM SR EN 
197-1:2014

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 6, lei fără TVA 82 500,00

LOT nr. 7 Cărămidă. 
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7.1 44111100-2

Cărămidă de 
construcție, 
240x115x63 mm

Cărămidă de 
c o n s t r u c ț i e 
g o a l a , 
250x120x65 mm

5000 buc.

Dimensiuni 
250x120x65 

mm, ca-
tegorie I, 
rezistența 

medie 10,0 
N/mm2

7.2 5000 buc.

Dimensiuni 
240x115x63 mm, ca-
tegorie I, rezistența 
medie 12,5 N/mm2

Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 7, lei fără TVA 63 000,00

Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA 4 100 
023,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare pro-
tejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  

în domeniu.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de in-
tenție

02.08.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică.
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamen-
tale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. 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 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 ATRIBUIRE

                                                               Din 01.08.2022   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-496
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Victor Barbîroş
Tipul entității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale □      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ●Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturi-
lor şi serviciilor poştale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea robinetelor, vanelor şi regulatoarelor de presiune
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1653914489367

 21057355
Data publicării: 30.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653914489367

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: 0
Pe cale electronică: 2

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653914489367
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653914489367
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653914489367
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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. 
125 din  12.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire

IDNO 1017600051889

Date de contact 

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

Republica Moldova, Mun.Chisinău,

str.Alba-Iulia 97/3,of.53

e-mail: gmcpdep@gmail.com,

tel. 068021495
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 □

Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considera-
re pentru atribuirea contractului. Lot 1 – 27 180,00

 Lot 2 – 184 632,00

Lot 3 – 45 324,00

Lot 4 – 71 052,00

Lot 6 – 41 628,00

Lot 7 – 14 700,00

Lot 8 – 17 424,00

Lot 9 – 15 408,00

     Lot 10 – 1 338 912,00

Valoarea şi procentul din contract care poate fi subcon-
tractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cod CPV

Nr. şi data contractului Suma, inclusiv TVA

GMC„Engineering” SRL

1
Lot 1.  Vană inox

42100000-0
Nr. 2022180 

din 29.07.2022

27 180,00

2
Lot 2. Vană din 
fontă

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

184 632,00

mailto:gmcpdep@gmail.com
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3
Lot 3. Ventil din 
fontă, Supapă 
hidrant 

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

45 324,00

4
Lot 4. Ventil-mufă 42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

71 052,00

5
Lot 6. Supape 
МИК

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

41 628,00

  6

Lot 7. Diafragme 
din cauciuc pen-
tru supape МИК 42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

14 700,00

7

Lot 8. Evacuator 
de aer automat

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

17 424,00

8

Lot9. Supapă de 
reținere

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

15 408,00

9

Lot 10. Regulator 
de presiune

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

1 338 912,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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 Contestații-
lor

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 atri-
buirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui con-
curs 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 ener-
geticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1    din 02.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Regia Apă Canal-Orhei S.A

Localitate mun.Orhei

IDNO 1002606000595

Adresa Strada 31 August 1989,nr 67

Număr de telefon/fax 0235 22 9 51

E-mail  office@racorhei.md

Adresa de internet www.racorhei.md

Persoana de contact Saptefrat Andrei  023502-29-51

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)

Regia Apă Canal-Orhei S.A

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Pretul cel mai scazut

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii R       
Lucrări □

Obiectul de achiziție servicii de verificare metrologica a contoarelor de apa 
potabila

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1655705464654
Data publicării: 20.06.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21058644/
lot/11582965/

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

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

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

mailto:office@racorhei.md
http://www.racorhei.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655705464654
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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. ____ din 22.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Tehlab Service”
IDNO 1012600015408

Date de contact 

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

0220 508-373

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 servicii de verificare metrologică a 
contoarelor de apa potabilă

50400000-9 1 buc. NR.1 din 
02.08.2022

491364.00

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

NuR        

Da □        

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

Nu R        
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).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=50400000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 3 din 02.08.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA „CET-Nord”

Localitate Mun. Bălți

IDNO 1002602003945

Adresa MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

Număr de telefon/fax 023153359

E-mail office@cet-nord.md,

Adresa de internet www.cet-nord.md

Persoana de contact Bulat Ana, Agentă achiziții

062187015/023153361

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 

-  Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 RLegea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 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/ 
acordului-cadru

Bunuri R        

Servicii £       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Armătură de blocare de mari dimensiuni

Anunțul de participare Nr.: 7/22

Data publicării: 16.05.2022

Link:   ocds-b3wdp1-MD-1652705505312

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost £

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:____office@cet-nord.md,
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Nr. oferte primite Total: 5 (cinci)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: -

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 5 (cinci)
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților 
(pe loturi):

Denumire SRL ”GMC Engineering” 

SRL ”Mirzaghitov&Co”

SRL ”Techno Test”

SRL”Horus”

SRL ”Torconst”

IDNO 1017600051889

1002600035281

1003600030906

1002600011498

1004600062601

Date de contact 

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

+373-6802-1495 / gmcpdep@gmail.com

+37369149480 / victormir@mail.ru

+37368057300 / ruslan.raulet@technotest.md

+37368247733 / iu_anghel@horus.md

+37379485704 / torconstbl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu £       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu £       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

479 480,00 (3 loturi)

168 700,00 (1 lot)

781 800,00 (2 loturi)

32 000,00 (1 lot)

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
lot.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, fără TVA

mailto:gmcpdep@gmail.com
mailto:victormir@mail.ru
mailto:ruslan.raulet@technotest.md
mailto:iu_anghel@horus.md
mailto:torconstbl@mail.ru
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1 Vană 30с64нж, Dn200, Pn25 42130000-9 4 buc
330/54/22 din 

17.06.2022
467800,00

3 Vană 30с64нж, Dn400, Pn25 42130000-9 4 buc

4 Vană 2С-29-2, Dn200, Pn100 42130000-9 1 buc

2

Vană 30с64нж, Dn300, Pn25

42130000-9

4 buc

330/56/22 din 
17.06.2022

167020,00

5 Vană Triplu - excentric sub sudură cu 
trecere totală Dn400, Pn25, cu reductor 
mecanic

42130000-9

6 buc 330/55/22 din 
17.06.2022 770220,00

6 Vană Triplu - excentric sub sudură cu 
trecere totală Dn500, Pn25, cu reductor 
mecanic

42130000-9

4 buc

7 Robinet sferic sub sudură cu trecere totală 
Dn200, Pn25

42130000-9

2 buc

330/57/22 din 
17.06.2022

32000,00

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 R        

Da □        

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

Nu R        

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.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  135A   din 02.08.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chişinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon 022 431 740
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Celac Nadejda

Tipul entității contractante și obiectul principal 
de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achizi-
ția implică ori ar putea implica o altă formă de achizi-
ție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire apli-
cate

Procedura de achiziție deschisa

Procedura de achiziție este aplica-
tă sub incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportu-
rilor şi serviciilor poştale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

N/A

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □       

Obiectul de achiziție Teava de polietilena D=160mm
Anunțul de participare Nr.: 50A

Data publicării: 15.04.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_29_3.pdf

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

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 

CEGOLTAR SRL

HYDROSYSTEM SRL

TEH ENERGO CONSTRUCT SRL

UNIPLAST SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 73 din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire UNIPLAST SRL
IDNO 1003600128591
Date de contact 

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

022380505

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Valoarea ofertei câştigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

1.506.240 MDL, fara TVA

4.200.000 MDL, fara TVA

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, fara 
TVA

1 Teava de polietilena D=160mm 44115210-4 24.000 M. 2b44022 din 
05.07.2022

1.506.240

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

2. Alte informații:
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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

 

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 № 113 din 14.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziția serviciilor de curățenie” - Numărul: CG-S-03/22

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 
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: 90900000-6

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 achiziții 
sectoriale):  MD 114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Nr. Denumirea 
serviciilor

Un. 
de 

măs.

Cant. 
initiala

Modifi-
care

Cant. 
finala

PROTERRA GRUP SRL

Preț 
unitar 
(fără 
TVA)

Preț 
unitar 

(cu 
TVA)

Preț unitar 
pe lună 

(fără TVA)

Preț unitar 
pe lună  
(cu TVA)

Suma fără 
TVA pe 12 

luni

Suma cu TVA 
pe 12 luni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Servicii de 
curățeni a 
obiectului - mun. 
Chişinău, str. 
Albişoara 38 – 5 
etaje – 3698,85 
m2;

m2 3 698,85 -1 736,30 1 962,55 9,75 11,70 -16 928,93 -20 314,71 -203 147,10 -243 776,52

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
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2

Servicii de curățe-
ni a obiectului 
- mun. Chişinău, 
str. Puskin 64  – 4 
etaje – 1912,10 
m2;

m2 0,00 1 912,10 1 912,10 9,75 11,70 18 642,98 22 371,57 223 715,70 268 458,84

Modificarea valorii contractului, lei 20 568,60 24 682,32

Creșterea/micșorarea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se majorează cu 
24 682,32 lei cu TVA..

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea spațiilor de prestare a 
serviciilor.

11. Data deciziei de atribuire a contracului: № 19 din 25 martie 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondu-
rile 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 con-
testare 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 Soluţionarea Con-
testaţiilor,  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: 19.02.2022
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ANUNȚ DE MODIFICARE

Nr. 134Pm din 01.08.2022

În atenţia operatorilor economici!

 
La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_196 privind 
achizitionarea PRODUSELOR PETROLIERE, Cod CPV: 63712600-9, 
09132000-3, 09134200-9, 09133000-0, 09100000-0, conform necesita-
tilor autoritatii contractante ICS “Premier Energy Distribution” SA, sunt 
operate urmatoarele modificari:

Pct. 8 din anunțul de participare: 

Cod CPV
Denumirea 
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standarde 

de referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)
Lotul 1 Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor

09132000-3

63712600-9
Benzină l 720 000

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

19 634 000, 00

09134200-9

63712600-9
Motorină l 855 000

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

21 922 000,00

09133000-0

63712600-9

Gaz petrolier 
lichefiat (GPL) l 4 500

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

70 000,00

09100000-0

63712600-9

Combustibili

(Metan)
l 33 000

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

526 000,00

Valoarea estimativă totală 42 152 000,00
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SE INLOCUIESTE CU:

Cod CPV
Denumirea 
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1 Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor (Benzina/Motorina/GPL)

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

Lotul 2 Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor (Gaz metan (CNG))

09100000-0

63712600-9

Combustibili

Gaz metan 
(CNG)

l 33 000

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

526 000,00

Valoarea estimativă totală 42 152 000,00
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 136P din 02.08.2022

privind achiziționarea RFQ_189 Achizitionarea Hainelor de lucru  prin procedura de achiziție des-
chisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

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 livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea estima-
tă 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1 18222000-1

Pantaloni buc 250 https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com 173.950

Salopeta buc 635 https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com 685.950

Scurta buc 90 https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com 82.000

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Valoarea estimativă totală 941.900
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): adjudecarea per lot.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

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 îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii nego-
ciate), 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 per 
lot 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 per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  09.09.2022

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 licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

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.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. 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

25. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.08.2022.

29. 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. 

30. 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 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.

Aliona Dron, 

Manager Achizitii, Calitate Si Logistica 

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.  ___________________________                
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparaţie capitală a garajului boxă cu înlocuirea acoperişului la 
baza filialei Nord 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă 

                                                       (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.mol-
delectrica.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. 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): 

1. Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-

darde de referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte)

1 45262690-4

Lucrări de reparaţie 
capitală a garajului 
boxă cu înlocuirea aco-
perişului la baza filialei 
Nord

1 clădire Conform caietului de sarci-
ni şi volumelor de lucrări

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 2 200  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;

mailto:cancelar@moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofert-
ant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului.                

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația tehni-
că asumată şi confirmată prin aplicarea sem-
năturii electronice şi/sau semnată şi ştampi-
lată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofer-
tant

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau sem-
nată şi ştampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Declarație privind experiența si-
milară în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit.

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau sem-
nată şi ştampilată de către ofertant. 

În declaraţie este necesar de a indica şi 
informaţia privind experienţa conform 
solicitărilor specificate în caietul de sarcini

Obligatoriu

4 Declarație privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului cu 
indicarea obligatorie a calificării 
personalului propriu-zis

Original. Confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

5 Declarație privind dotările spe-
cifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea co-
respunzătoare a contractului 

Declaraţie originală şi Documente care atestă 
faptul că operatorul economic se află în po-
sesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamen-
telor necesare îndeplinirii contractului, aces-
tea fiind fie în dotare proprie, fie arendate

Obligatoriu
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6 Certificat/Decizie de înregistrare 
a

întreprinderii/Extras din Registrul 
de Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Documentaţia de deviz pentru 
îndeplinirea lucrărilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

8 Certificate de garanţie Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

9 Declarația privind neîncadrarea 
în situațiile prevăzute de art. 16 
alin (2) lit a) din Legea 246/2017 
cu privire la întreprinderea de 
stat şi întreprinderea municipală.

Original, completată integral şi confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice şi/sau 
semnată şi ştampilată de către ofertant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

- Nu se aplică -
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 12.09.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofer-
tele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

                   (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
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27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  02.08.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.08.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

37. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea 
de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 
data deschiderii ofertelor

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

________________________________________ 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei
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        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ș.
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Anexa 2

     _____________________________________ 

            ( denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________________________________________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora __________________________________________                                                      

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 

_______________________________________________________________________________

similare şi de indicat adresa acestora)

_______________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ___________
___________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - __________________________________________________________________________
____

b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________
_______ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) _____________________
_________________________________________________________

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 
cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: ________________
______________________________________________________________

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________

(semnătura)  şi L.Ş.
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Anexa 3

_____________________________ 

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

                                   (denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

T-158/07-22: Lucrări de reparaţie capitală a garajului boxă cu înlocuirea acoperişului la baza filialei 
Nord

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):     

II. 

Nr Denumirea
Unitatea 

de mă-
sură

Cant.
Pret,  

fără TVA

Suma

fără  TVA

Pret,  

cu TVA

Suma

cu  TVA

1

Lucrări de reparaţie capitală 
a garajului boxă cu înlocuirea 
acoperişului la baza filialei 
Nord

1 clădire

Total 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________
________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei
,                                                                                                   (suma în litere și în cifre)

III. Termen de executare a lucrărilor:_____________________________________________________

                                                      (se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

________________

(semnătura)  şi L.Ş. 
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 Anexa 4

_________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din 

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 

şi întreprinderea municipală 

 

Titlul achiziţiei: T-158/07-22: Lucrări de reparaţie capitală a garajului boxă cu înlocuirea aco-
perişului la baza filialei Nord

 

Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________,
                                    (numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)
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în calitate de ofertant, la achiziţia lucrărilor de reparaţie capitală a garajului boxă cu înlocuirea aco-
perişului la baza filialei Nord

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, 
respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu 
avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declară-
rii (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 relaţii comer-
ciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului per-
soane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie 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 relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt com-
plete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________

Operator economic ______________________________

           (semnătura)

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Panou de servicii proprii la SE Florești şi SE Ungheni (proiectare, fabricare, 
montare, ajustare) şi SE Glodeni (fabricare, montare, ajustare) 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă 

                                                       (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica” 

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.mol-
delectrica.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. 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): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot nr. 1 

1 31682200-2

Panou de servicii proprii 
(proiectare, fabricare, 
montare, ajustare) la SE 
Floreşti-110 kV

buc. 1 Conform specificaţiei 
tehnice

Valoarea estimativă Lot 1, lei fără TVA 1 000 000.00
Lot nr. 2

1 31682200-2

Panou de servicii proprii 
(proiectare, fabricare, 
montare, ajustare) la SE 
Ungheni-110 kV

buc. 1 Conform specificaţiei 
tehnice

Valoarea estimativă Lot 2, lei fără TVA 1 000 000.00

mailto:cancelar@moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Lot nr. 3

1 31682200-2

Panou de servicii prop-
rii (fabricare, montare, 
ajustare) la SE Glode-
ni-110 kV

buc. 1 Conform specificaţiei 
tehnice

Valoarea estimativă Lot 3, lei fără TVA 800 000.00
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 2 800  000.00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofert-
ant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                                           trimes-
trul IV 2022; locul livrării/montării: SE Florești-110 kV, SE Ungheni-110 kV, SE Glodeni-110 kV               

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația tehnică 
asumată şi confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre 
ofertant

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau semna-
tă şi ştampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Declarație privind experien-
ța similară în domeniul de 
activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi 
atribuit.

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau semna-
tă şi ştampilată de către ofertant. 

Obligatoriu
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4 Declarație privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 
cu indicarea obligatorie a 
calificării personalului pro-
priu-zis

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

5 Declarație privind dotările 
specifice, utilajul şi echipa-
mentul necesar pentru înde-
plinirea corespunzătoare a 
contractului 

Declaraţie originală şi Documente care atestă 
faptul că operatorul economic se află în pose-
sia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamente-
lor necesare îndeplinirii contractului, acestea 
fiind fie în dotare proprie, fie arendate

Obligatoriu

6 Certificat/Decizie de înregis-
trare a

întreprinderii/Extras 
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Documentaţia de deviz pen-
tru îndeplinirea lucrărilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

8 Certificate de garanţie Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

9 Declarația privind neîncadra-
rea în situațiile prevăzute de 
art. 16 alin (2) lit a) din Legea 
246/2017 cu privire la între-
prinderea de stat şi întreprin-
derea municipală.

Original, completată integral şi confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau semna-
tă şi ştampilată de către ofertant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

- Nu se aplică -
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 12.09.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofer-
tele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78
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23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

                   (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28. 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

29. 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): - 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  02.08.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.08.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică
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37. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea 
de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 
data deschiderii ofertelor

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

________________________________________ 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei
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        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ș.
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Anexa 2

     _____________________________________ 

            ( denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________________________________________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora __________________________________________                                                      

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 

_______________________________________________________________________________

similare şi de indicat adresa acestora)

_______________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ___________
___________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - __________________________________________________________________________

b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) _____________________
_________________________________________________________

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 
cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: ________________
______________________________________________________________

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________

(semnătura)  şi L.Ş.
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Anexa 3

_____________________________ 

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

                                   (denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

T-157/07-22: Panou de servicii proprii la SE Florești şi SE Ungheni (proiectare, fabricare, montare, 
ajustare) şi SE Glodeni (fabricare, montare, ajustare)

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr Denumirea Parametrii 
tehnici Cantitatea

Pret unitar,  

fără TVA

Suma

fără  TVA
Lot nr.1

1
Panou de servicii proprii (proiectare, 
fabricare, montare, ajustare) la SE Flo-
reşti-110 kV

buc 1

Total lot nr.1
Lot nr.2

1
Panou de servicii proprii (proiectare, 
fabricare, montare, ajustare) la SE Ung-
heni-110 kV

buc 1

Total lot nr.2
Lot nr.3

1
Panou de servicii proprii (fabricare, 
montare, ajustare) la SE Glodeni-110 
kV

buc 1

Total lot nr.3
Total ofertă

Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chişinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării, indicat în 
caietul de sarcini.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile şi riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. 
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II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________
________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei
,                                                                                                   (suma în litere și în cifre)

III.Termen executare:_____________________________________________________

                                                      (se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

________________

(semnătura)  şi L.Ş. 
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 Anexa 4

_________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din 

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 

şi întreprinderea municipală 

Titlul achiziţiei: T-157/07-22: Panou de servicii proprii la SE Florești şi SE Ungheni (proiectare, 
fabricare, montare, ajustare) şi SE Glodeni (fabricare, montare, ajustare)

Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________,
                                    (numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)
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în calitate de ofertant, la achiziţia panourilor de servicii proprii la SE Floreşti şi SE Ungheni (proiect-
are, fabricare, montare, ajustare) şi SE Glodeni (fabricare, montare, ajustare) 

                                                          

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, 
respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu 
avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declară-
rii (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 relaţii comer-
ciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului per-
soane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie 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 relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt com-
plete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________

Operator economic ______________________________

           (semnătura)

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de eficientizare energetică prin termoizolarea fasadei şi înlocuirea 
ferestrelor cu tâmplărie de lemn la blocul de producţie şi laborator la filiala Bălţi 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă 

                                                       (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.molde-
lectrica.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. 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): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

ilor/lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea

Specificar-
ea tehnică 

deplină 
solicitată, 
Standarde 

de referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte)

1
45321000-3

45421132-8

Lucrări de eficientizare energetică 
prin termoizolarea fasadei şi în-
locuirea ferestrelor cu tâmplărie 
de lemn la blocul de producţie şi 
laborator la filiala Bălţi

1 clădire

Conform 
caietului 
de sarcini şi 
volumelor de 
lucrări

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 3 000  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;       

mailto:cancelar@moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofert-
ant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului.                

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația tehni-
că asumată şi confirmată prin aplicarea sem-
năturii electronice şi/sau semnată şi ştampi-
lată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau sem-
nată şi ştampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Declarație privind experiența si-
milară în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit.

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau sem-
nată şi ştampilată de către ofertant. 

În declaraţie este necesar de a indica şi 
informaţia privind experienţa conform 
solicitărilor specificate în caietul de sarcini

Obligatoriu

4 Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru imple-
mentarea contractului cu indicarea 
obligatorie a calificării personalului 
propriu-zis

Original. Confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

5 Declarație privind dotările specifi-
ce, utilajul şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoa-
re a contractului 

Declaraţie originală şi Documente care atestă 
faptul că operatorul economic se află în po-
sesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamen-
telor necesare îndeplinirii contractului, aces-
tea fiind fie în dotare proprie, fie arendate

Obligatoriu
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6 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Documentaţia de deviz pentru în-
deplinirea lucrărilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

8 Certificate de garanţie Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

9 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral şi confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice şi/sau 
semnată şi ştampilată de către ofertant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preţ

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea (puncte)

1 Preţul ofertei 77
2 Experiența similară 3
3 Disponibilitatea personalului calificat 5
4 Termen de executare a lucrărilor 15

 Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 12.09.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofer-
tele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

                   (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
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zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  02.08.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.08.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

37. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea de 
însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 
data deschiderii ofertelor

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

________________________________________ 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei
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        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ș.
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     _____________________________________ 

            ( denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________________________________________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora __________________________________________                                                      

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 

_______________________________________________________________________________

similare şi de indicat adresa acestora)

_______________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ___________
___________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - __________________________________________________________________________

b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) _____________________
_________________________________________________________

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 
cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: ________________
______________________________________________________________

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________

(semnătura)  şi L.Ş.
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Anexa 3

_____________________________ 

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

                                   (denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

T-159/07-22: Lucrări de eficientizare energetică prin termoizolarea fasadei şi înlocuirea ferestrelor cu 
tâmplărie de lemn la blocul de producţie şi laborator la filiala Bălţi

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):     

II. 

Nr Denumirea
Unitatea 

de mă-
sură

Cant.
Pret,  

fără TVA

Suma

fără  TVA

Pret,  

cu TVA

Suma

cu  TVA

1

Lucrări de eficientizare ener-
getică prin termoizolarea fasa-
dei şi înlocuirea ferestrelor cu 
tâmplărie de lemn la blocul de 
producţie şi laborator la filiala 
Bălţi

1 clădire

Total 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________
________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei
,                                                                                                   (suma în litere și în cifre)

III. Termen de executare a lucrărilor:_____________________________________________________

                                                      (se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

________________

(semnătura)  şi L.Ş. 
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 Anexa 4
_________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)
DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din 
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 

şi întreprinderea municipală 
Titlul achiziţiei: T-159/07-22: Lucrări de eficientizare energetică prin termoizolarea fasadei şi 

înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie de lemn la blocul de producţie şi laborator la filiala Bălţi
Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________,

                                    (numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia lucrărilor de eficientizare energetică prin termoizolarea fasadei şi 
înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie de lemn la blocul de producţie şi laborator la filiala Bălţi

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, 
respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu 
avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declară-
rii (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 relaţii comer-
ciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului per-
soane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie 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 relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt com-
plete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________
Operator economic ______________________________

           (semnătura)
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
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