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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 04.08.2022 

privind “Achiziționarea medicamentului Propofolum 10 mg/ml 20 ml necesar IMSP Institutul Oncologic pen-
tru anul 2022 (suplimentar)”  

 (se indică obiectul achiziției) 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate

IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. 

Chișinău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Constantin Nedelea
Tel.: 022-222-490

E-mail: medicamente@capcs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 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://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1

33
60

00
00

-6 Propofo-
lum 10 

mg/ml 20 
ml

5870 fla-
coane

ATC N01AX10. Forma farmaceutica Emulsie inj./perf.. 
Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. *Se 
acceptă doar medicamente autorizate în Republica Mol-
dova (la momentul deschiderii ofertelor). **Ofertantul va 
prezenta o declarație prin care se garantează că termenul 
de valabilitate restant (la momentul livrării) al medica-
mentului va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial 
pentru medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de 2 ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din cel inițial 
pentru medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de pînă la 2 ani (confirmată prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a ofertantului).

85 000 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 85 000 lei
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

-

Alte informații:

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

04.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 05.08.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Can-
cerului pentru anul 2022 (repetat 7)”  

 (se indică obiectul achiziției) 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănă-
tate

IDNO 1016601000212

Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. 
Chișinău, str. G. Vieru 22/2

Numărul de telefon/fax 022-222-445

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

Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:
Constantin Nedelea

Tel.: 022-222-490
E-mail: medicamente@capcs.md

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 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://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea 

bunurilor/ ser-
viciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1

33
60

00
00

-6

Morphinum 10 
mg

31100 com-
primate cu 
eliberare 
imediată

ATC N02AA01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare imediată. Mod de adminis-
trare per os. Unitatea de masura comprimat. Se acceptă medicamente autorizate și neau-
torizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). **În cazul ofertării 
unui medicament neautorizat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), 
ofertantul va prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către Agenția 
Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o 
țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: 
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va 
prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate 
of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul 
de înregistrare al medicamentului din țara de origine (se acceptă prezentarea extrasului 
de pe site-ul oficial al autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Cerința dată nu se referă 
la medicamentele fabricate pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar 
în cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii oferte-
lor);  2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau engleză), valabil la data deschiderii 
ofertelor  (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul în care 
medicamentul ofertat este autorizat (la momentul deschiderii ofertelor) - de către Agen-
ția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o 
țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: 
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP 
nu este obligatorie.

104 445,24

lei
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2

33
60

00
00

-6

Omnoponum 
1 ml 9000 fiole

ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Uni-
tatea de masura fiola. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). **În cazul ofertării unui medicament neau-
torizat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va prezenta: 
1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către Agenția Europeană a Medica-
mentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Econo-
mic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, 
Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Pro-
duct - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medi-
camentului din țara de origine (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al 
autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi confirmate prin apli-
carea semnăturii electronice a ofertantului. Cerința dată nu se referă la medicamentele 
fabricate pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în cazul în care 
sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii ofertelor);  2. Certificat 
GMP (în limba română, rusă sau engleză), valabil la data deschiderii ofertelor  (confirmat 
prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul în care medicamentul ofer-
tat este autorizat (la momentul deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a Me-
dicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Eco-
nomic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, 
Japonia, Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este obligatorie.

79 319,09 lei

3

33
60

00
00

-6

Tramadolum 
100 mg/2 ml

47 215

fiole

ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. 
Unitatea de masura fiola.Se acceptă medicamente autorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor).

298 257,16 
lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 482 021,49 
lei

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
Alte informații:

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

05.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I  Bloc Operator, Reanimare, Grup II Labora-

tor, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Din 05.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor 

medicale cu coduri generice pentru Grupul 
I  Bloc Operator, Reanimare, Grup II Labora-
tor, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Dia-
gnostic, conform necesităților IMPS benefici-
are, pentru anul 2022

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumi-
re Lot

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 

contractantă
Valoarea 

estimativă

1

Masina de 
anestezie 
(caracte-

ristici me-
dii) Cod  
110120

bucată 1

613688

Mașină de anestezie (caracteristici medii)     
Cod 110120   
Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să moni-
torizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a paci-
entului în timpul actului chirurgical   
Parametru   Specificaţia 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Prize de gaz   O2,  Aer 
Display mașina de anestezie   ≥12”, color TFT sau LCD 
   touch screen 
Debitmetre tipul  electronice sau mecanic 
 gaz  O2, Air 
 gama, L/min   ≥ 0 - 15 
Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da 
  Sevofluran da 
  Halothan da 
  Enfluran da 
  Desfluran da 
 număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da 
  Izofluran da 
  Sevofluran da 
 interlock  da 
 sistem de absorbție  da 
Mecanisme de siguranță siguranța O2  acustică, vizuală 
 siguranță de amestec hipoxic  da 
Ventilator automat tip pacient  Adult, Pediatric, Neonatal 
 moduri de ventilație  Manual/spontan, VCV, PCV, PS 
 volumul Tidal, ml  20-1500 
 frecvența respirației/minut  5 - 100 
 fluxul inspirator, L/min  ≥ 3-40 
 raportul I:E  minim 4:1 la 1:4 
 pauză de inspirație  da 
 limita de presiune, cmH2O  ajustabilă, ≥ 0-70  
 PEEP, cmH2O  ≥ 0-30 
 Sistem de autodiagnostic   testare la scurgeri, testarea circu-
itelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea 
tuturor sistemelor 
AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice)   da 
Sistem de management al consumului de agent anestezic   da 
Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de 
incălzire a amestecului gazos  da 
 port auxiliar ieșire a amestecului gazos  da 
Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer 
Alarmă de înaltă presiune da 
  Alarma presiune subatmosferică da 
  Continuarea alarma presiune da 
  Presiune scăzută / apnee da 
  Alte alarme de presiune da 
 Volumul expirator / flux  da 
 Volumul minut,  l/min  da 
 Concentrația de O2 Alarmă apnea da 
  Timp de răspuns, sec <30 
 Concentrația de   CO2 Alarmă apnee da 
 Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, se-
vofluran, Enfluran, Desfluran  
  Auto indentificarea gazelor anestezice da 
  Alarmă concentrare agent da 
  Determinarea  și afișarea valorii MAC da 
Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie  da 
 determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici  
da 
 Celulă determinare O2 tip paramagnetică/ galvanică  da 
Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display  ≥ 12 inch, 
color TFT sau LCD da 
  touch screen da 
 monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale  da 
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2

Masina de 
anestezie 

(carac-
teristici 
avansa-
te) Cod  
110130

bucată 1

678974

 braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie  
da 
 imprimantă termică încorporată  da 
 baterie internă reîncărcabilă  da 
Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) 
frecvența cardiacă da  
  traseul ECG da 
  analiza și măsurarea segmentui ST da  
  determinarea cel puțin 20 de aritmii  da 
 Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia da 
  valoarea SpO2 da 
  indicile de perfuzie da 
 Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP)  da 
 Respirația (impendanța transtoracică)  da 
 Temperatura  da 
 Tensiune sanguină invazivă (IBP)  da 
Alarme prioritare   3 
Tensiune de alimentare   220 V, 50 Hz 
Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc   da 
Baterie internă  reîncărcabilă  da 
 autonomie de lucru ≥2h  da 
Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc   da 
Frînă centralizată pentru fixarea aparatului   da 
Presiune de alimentare cu gaze   3.0 - 6 bar 
Accesorii    
Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat   1 
buc. 
Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen   1 buc. 
Circuit de ventilare Adult, reutilizabil  ≥ 2 set. 
Plămîn de test Adult, reutilizabil  ≥ 2 buc. 
Senzor de flux Reutilizabil  ≥ 2 buc. 
Filtru antibacterial Adult, unică utilizare  ≥ 200 buc. 
Accesorii modul de gaz Adult  ≥ 2 set. 
Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire  ≥ 1 buc. 
Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire  ≥ 1 buc. 
Electrozi ECG Adult, unica utilizare  ≥ 100 buc. 
Senzor SpO2 Adult, reutilizabil  ≥ 2 buc. 
Manșete NIBP Adult, reutilizabilă  ≥ 2 buc. 
 Adult mare, reutilizabilă  ≥ 2 buc. 
Senzor de temperatură  Adult, reutilizabil  ≥ 1 buc. 
Cablu de interconectare senzor IBP  Adult, reutilizabil  ≥ 1 buc. 
Senzor IBP Adult, unica utilizare  ≥ 5 buc.

Mașină de anestezie (caracteristici avansate)     
Cod 110130   
Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să mo-
nitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a 
pacientului în timpul actului chirurgical   
Parametru   Specificaţia 
Prize de gaz   O2,  Aer 
Display mașina de anestezie   ≥15”, color TFT sau LCD 
   touch screen 
Debitmetre tipul  electronice 
 gaz  O2, Air 
 gama, L/min   ≥ 0 - 15 
Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da 
  Sevofluran da 
  Halothan da 
  Enfluran da 
  Desfluran da 
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 număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da 
  Izofluran da 
  Sevofluran da 
 interlock  da 
 sistem de absorbție  da 
Mecanisme de siguranță siguranța O2  acustică, vizuală 
 siguranță de amestec hipoxic  da 
Ventilator automat tip pacient  Adult, Pediatric, Neonatal 
 moduri de ventilație  Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, PSV, 
SIMV, PS 
 mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer)  da 
 volumul Tidal, ml  5-1500 
 frecvența respirației/minut  5 - 100 
 fluxul inspirator, L/min  ≥ 3-40 
 raportul I:E  minim 4:1 la 1:8 
 pauză de inspirație  da 
 limita de presiune, cmH2O  ajustabilă, ≥ 0-70  
 PEEP, cmH2O  ≥ 0-30 
 Sistem de autodiagnostic   testare la scurgeri, testarea circu-
itelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea 
tuturor sistemelor 
AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice)   da 
Sistem de management al consumului de agent anestezic   da 
Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu   da 
Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de 
incălzire a amestecului gazos  da 
 port auxiliar ieșire a amestecului gazos  da 
Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alar-
mă de înaltă presiune da 
  Alarma presiune subatmosferică da 
  Continuarea alarma presiune da 
  Presiune scăzută / apnee da 
  Alte alarme de presiune da 
 Volumul expirator / flux  da 
 Volumul minut,  l/min  da 
 Concentrația de O2 Alarmă apnea da 
  Timp de răspuns, sec <30 
 Concentrația de   CO2 alarmă apnee da 
 Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevoflu-
ran, Enfluran, Desfluran  
  Auto indentificarea gazelor anestezice da 
  Alarmă concentrare agent da 
  Determinarea  și afișarea valorii MAC da 
 spirometria  da 
Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie  da 
 determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici  
da 
 Celulă determinare O2 tip paramagnetic  da 
Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display  ≥15”, color 
TFT sau LCD da 
  touch screen da 
 monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale  da 
 braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie  
da 
 imprimantă termică încorporată  da 
 baterie internă reîncărcabilă  da 
 interfață de cominicare cu altele  da 
Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) 
frecvența cardiacă da  
  traseul ECG da 
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3

Balon 
resuscita-
re AMBU 
neona-
tal Cod  
110410

bucată 2

Balon resuscitare AMBU neonatal   
Cod 110410  
Descriere Este un dispozitiv portabil, utilizat pentru a asigura o 
ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie 
sau care nu respiră în mod adecvat.  
Parametru Specificaţie  
Material silicon  
Volum ~ 280 ml  
Masca si valvele minim 20 sterilizări  
Camera internă da  
Valve da  
Intubare da  
Rezervor oxigen da  
Mască facială da, silicon  
Marime mască 1 și 2  
Articulaţie mobilă da  
Colector da  
Risc de contaminare scăzut  
Geantă de transport da 1566

  analiza și măsurarea segmentui ST da  
  determinarea cel puțin 20 de aritmii  da 
 Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia da 
  valoarea SpO2 da 
  indicile de perfuzie da 
 Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP)  da 
 Respirația (impendanța transtoracică)  da 
 Temperatura pe 2 canale  da 
 Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale  da 
 Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de 
monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular 
intraanestezic (TOF/ NMT)  da 
Alarme prioritare   3 
Tensiune de alimentare   220 V, 50 Hz 
Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc   da 
Baterie internă  reîncărcabilă  da 
 autonomie de lucru ≥ 1.5h  da 
Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc   da 
Frînă centralizată pentru fixarea aparatului   da 
Presiune de alimentare cu gaze   3.0 - 6 bar 
Accesorii    
Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat   1 
buc. 
Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen   1 buc. 
Circuit de ventilare Adult, reutilizabil  ≥ 2 set. 
Plămîn de test Adult, reutilizabil  ≥ 2 buc. 
Senzor de flux Reutilizabil  ≥ 2 buc. 
Filtru antibacterial Adult, unică utilizare  ≥ 200 buc. 
Accesorii modul de gaz Adult  ≥ 2 set. 
Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire  ≥ 2 buc. 
Senzor ECG Adult, unica utilizare  ≥ 100 buc. 
Senzor SpO2 Adult, reutilizabil  ≥ 2 Buc. 
Manșete NIBP Adult, reutilizabilă  ≥ 2 buc. 
 Adult mare, reutilizabilă  ≥ 2 buc. 
Senzor de temperatură  Adult, reutilizabil  ≥ 2 buc. 
Cablu de interconectare senzor IBP  Adult, reutilizabil  ≥ 1 buc. 
Senzor IBP Adult, unica utilizare  ≥ 10 buc. 
Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT 
Accesorii pentru Adult  ≥ 5 buc.
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4

Balon 
resuscita-
re AMBU 
copii Cod  
110420

bucată 17

Balon resuscitare AMBU copii   
Cod 110420  
Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o 
ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care 
nu respiră în mod adecvat.  
Parametru Specificaţie  
Material silicon  
Volum ~ 550 ml  
Integral reutilizabil da, autoclavabil  
Masca si valvele minim 20 sterilizări  
Valve da  
Intubare da  
Rezervor oxigen da  
Mască facială da  
Marime mască 2 și 3  
Articulaţie mobilă da  
Colector da  
Risc de contaminare scăzut  
Geantă de transport da 13311

5

Balon 
resuscita-
re AMBU 

adulti Cod  
110430

bucată 17

Balon resuscitare AMBU adulți   
Cod 110430  
Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație 
cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod 
adecvat.  
Parametru Specificaţie  
Material silicon  
Volum, ml ~1600  
Integral reutilizabil da, autoclavabil  
Masca si valvele minim 20 sterilizări  
Valve da  
Intubare da  
Rezervor oxigen da  
Mască facială da  
Marime mască 4 sau 5  
Articulaţie mobilă da  
Colector da  
Risc de contaminare scăzut  
Geantă de transport da 13311

6

Larin-
goscop 

adult 
standard 

Cod  
110600

bucată 6

Laringoscop adult standard    
Cod 110600   
Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și 
vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, 
medici de familie în secțiile primire urgente, etc.   
Parametru Specificaţie   
Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat  da 
 tip pacient   adult 
 tip iluminare  bec 
 Lamele reutilizabile tip: McIntosh  da 
 mărimea 1  da 
 mărimea 2  da 
 mărimea 3  da 
 mărimea 4  da 
 autoclavabile la 134□, 5min.  da 
Mîner laringoscop fabricat din metal cromat  da 
 fixarea rapidă a lamelelor  da 
 diametru mîner standart: 28mm, ±2mm  da 
 acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore  da 
Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 
lux  da 
 ≥ 2.5V  da 
 lumină albă  da 
Accesorii    
Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz  da 
Bec de rezervă 3 buc.  da 
“Acumulator  
reîncărcabil” 1 buc.  da 
Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de com-
plectația lamelelor solicitate  da 19584
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7

Larin-
goscop 

adult 
cu fibra 
optica, 

LED Cod  
110610

bucată 4

Laringoscop adult cu fibra optica, LED    
Cod 110610   
Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea 
și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către 
secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc.   
Parametru Specificaţie   
Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat  da 
 tip pacient   adult 
 iluminare  prin fibră optică  
 Lamele tip: McIntosh  da 
 mărimea 2  da 
 mărimea 3  da 
 mărimea 4  da 
 mărimea 5  da 
 autoclavabile la 134□, 5min.  da 
 ≥ 2000 ciluri de sterilizare  da 
Maner laringoscop fabricat din metal cromat  da 
 fixarea rapidă cu lamele  da 
 bec cu instalarea în mîner  da 
 diametru mîner standart: 28mm, ±2mm  da 
Acumulator “acumulator reîncărcabil,  
cu autonomie de ≥ 3 ore”  da 
Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux  da 
 ≥ 2.5V  da 
 lumină albă  da 
Accesorii    
Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz  da 
Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de 
complectația lamelelor solicitate  da 35932

8

Larin-
goscop 

adult pen-
tru intu-
batii difi-
cile Cod  
110620

bucată 2

Laringoscop adult pentru intubatii dificile    
Cod 110620   
Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea 
și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către 
medici ORL, secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc.   
Parametru Specificaţie   
Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat  da 
 tip pacient   adult 
 iluminare  fibră optică  
 Lamele tip Flaplight  da 
 mărimea 2  da 
 mărimea 3  da 
 mărimea 4  da 
 autoclavabile la 134□, 5min.  da 
 ≥ 2000 ciluri de sterilizare  da 
Maner laringoscop fabricat din metal cromat  da 
 fixarea rapidă a lamelelor  da 
 bec cu instalarea în mîner  da 
 diametru mîner standart: 28mm, ±2mm  da 
 “acumulator reîncărcabil,  
cu autonomie de ≥ 3 ore”  da 
Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux  da 
 lumină albă  da 
Accesorii    
Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz  da 
“Acumulator  
reîncărcabil” 1 buc.  da 
Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de 
complectația lamelelor solicitate  da 37238
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9

Lampa 
chirurgi-
cala cu 1 

satelit (ca-
racteristici 

avansa-
te) Cod  
130220

bucată 1

Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)   
Cod 130220  
Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru ilumi-
nare 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 
Mișcarea capului luminos  ≥ 4 grade de libertate 
Mînere  detașabile sterilizabile 
Panou de control  integrat în lampa principal 
Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor 
de înregistrare video   da 
Înălţimea podului  3-4 m 111736

10

Lampa 
chirurgi-
cala cu 

2 sateliti 
(caracte-
ristici de 

baza) Cod  
130230

bucată 2

Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)   
Cod 130230  
Descriere  Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru ilu-
minare în investigații chirurgicale majore  cu fixare pe tavan cu 2 
sateliți  
Parametrul  Specificația 
Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia 
LED (Light Emitting Diodes)  da 
 Numărul de sateliți 2 
 Temperatura culorii  4,500 ±500 K 
 Indexul de culoare > 95 
Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul  24-34 cm 
 Adîncimea  ≥ 80 cm 
 Distanța de lucru  0.7-1.5 m 
 Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, 
satelitul nr.2 ≥ 60 000 lux 
Rotația  270 grade 
Ajustare pe verticală, cm  ≥ 70 
Cresterea temperaturii în campul operator  <1º C 
Alimentarea Rețeaua electrică 220V,  50Hz 
Durata medie de viaţă a LED-urilor  min. 50000 h 
Mînere  detașabile sterilizabile 
Panou de control  integrat în lampa principal 
Înălţimea podului  3-4 m 540000
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11

Aspirator 
toracal 

Cod  
130310

bucată 3

Aspirator toracal   
Cod 130310  
Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluide-
lor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni si 
peretele toracic (spatiul pleural), după o interventie chirurgicală 
toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă,  ruptură 
traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte con-
genitale.  
Parametru  Specificația 
Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg 
 Indicator de presiune da 
 Debitul de aer ≥ 25 l/min 
Nivelul de zgomot  < 65 dB 
Vas colector Protecție la umplere da 
 Capacitatea  ≥ 1000 ml 
 Reutilizabil da 
Tip Filtru Unică utilizare da 
Tensiunea de alimentare  220 V, 50 Hz 
Acesorii   
Filtru antibacterial de unică utilizare 15 buc. 
Vas colector Reutilizabil 1 buc. 15627

12

Aspirator 
urgen-
te Cod  
130320

bucată 2

Aspirator urgențe   
Cod 130320  
Descriere Aspiratoarele portabile de urgenţă alimentate cu ba-
terii care sînt utilizate în situaţii de urgenţă în afecţiuni ale căilor 
respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de 
urgenţă sunt utilizate pentru a elimina secreţii, sînge, vomă care 
obstrucţionează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile 
deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau 
mecanică.  
Parametru  Specificaţia 
Vas colector Capacitatea ≥ 1,000 (1 L) 
 Protecție la umplere da 
 Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru 
posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului da 
 Reutilizabil da 
Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozi-
tiv  da 
Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 500 
 Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. ≤ 4 
 Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 25 
Reglator aspirație  da 
Indicator vacuum  da, eroarea  ≥±10% 
Baterie internă reutilizabilă  da 
Timp de lucru la vacuum maxim  ≥ 60 min 
Semnal baterie descărcată  acustic 
  vizual 
Greutatea totală inclusiv accesoriile  < 6  kg  
Tensiunea de alimentare  220 V, 50 Hz 
Filtru antibacterial, unică utilizare  ≥ 15 buc. 23894
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13

Aspirator 
chirurgi-
cal por-

tabil Cod  
130330

bucată 8

Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza)   
Cod 130330  
Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o 
presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirur-
gicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele și lichidele care 
se acumulează în zona operatorie și obstrucţionează vizibilitatea 
chirurgului.  
Parametru  Specificația 
 Limita maximă ≥ 600 mm Hg 
 Rata de flux, l/min. 25-40 
 Indicator vacuum da, eroarea  ≥±10% 
 Reglator aspirație da 
Nivelul de zgomot, dBA  ≤ 65 dBA 
Vas colector Material excepție sticla 
 Numărul ≥ 1 buc. 
 Capacitatea, L ≥ 2 L  
 Protecție la umplere da 
 Vas tip reutilizabil da 
Aspirator mobil pe suport cu rotile  ≥ 4 roti 
Roti cu frina  da, ≥ 2 buc. 
Tensiunea de alimentare  220 V, 50 Hz 
Baterie internă reutilizabilă  da 
Timp operare  > 1 h 
Filtru de unică utilizare  15 buc. 127960

14

Aspirator 
chirurgi-
cal (per-

formanta 
avansata) 

Cod  
130350

bucată 3

Aspirator chirurgical (performanță avansată)   
Cod 130350  
Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o 
presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirur-
gicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele și lichidele care 
se acumulează în zona operatorie și obstrucţionează vizibilitatea 
chirurgului.  
Parametru  Specificația 
 Limita maximă ≥ 670 mmHg 
 Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min 
 Indicator vacuum da, eroarea  ≥±10% 
 Reglator aspirație da 
Nivelul de zgomot, dBA  ≤ 50 dBA 
Vas colector “În timpul aspirării se utilizează doar 
 un vas colector” da 
 Selector mecanic de vas da 
 Numărul vaselor 2 buc. 
 Capacitatea, L ≥ 4 L 
 Protecție la umplere pentru fiecare vas da 
 Vas tip reutilizabil da 
Suport  “Container pentru amplasarea tubului  
de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea” da 
 Suport cu rotile ≥ 4 roti 
 Roti cu frina da, ≥ 2 buc. 
 Mîner pentru transportare da 
Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da 
 “Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea  
cablului de alimentare 220 V, 50 Hz” da 
 Filtru de unică utilizare 15 buc. 
Tensiunea de alimentare  220 V, 50 Hz 49197
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15

Defibrila-
tor extern, 
semiauto-
mat Cod  
130400

bucată 2

Defibrilator extern, semiautomat   
Cod 130400  
Descriere  Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încarcare 
automata și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele ex-
terne semiautomate se utilizează în secţiile de medicină urgentă 
sau de către poliţie și pompieri – personalul care este responsabil 
pentru urgenţe medicale.   
Parametrul  Specificația 
Defibrilator  Tip semiautomat 
 Acțiune manuală da 
 Acțiune automată da 
 Ghidare vocală în română sau rusă da 
 Categorie de pacient: Adult și Pediatric da 
 Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: 
Adult și Pediatric da 
 Secvențe de energie pacient Adult  ≥ 100 J 
 Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J 
 Energia maximală de descărcare ≥ 300 J 
 Forma de undă la ieșire bifazică 
 Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da 
 Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da 
Display Afișare semnal ECG da 
 Afișare ritm cardiac da 
 Afișare erori da 
 Afișare mesaje informative da 
Analiza semnalului ECG Automată da 
 Timpul de analiză < 15 s 
Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Ritmului 
cardiac diapazon 30 - 300 BPM 
 Acuratețea ± 1 BPM 
Autotestare zilnică, săptămînal, lunar  da 
Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare   < 10 s 
Baterie Tip reîncărcabil da 
 Timp de operare > 200 de descărcări sau 4 ore continui de moni-
torizare a ECG 
Greutate  ≤ 4.5 kg 
Alimentare electrică  220 V, 50 Hz 
Accesorii   
Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de vala-
bilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. 
 pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la 
momentul livrării ≥ 3 set. 
Hîrtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este 
dotat cu imprimantă ≥ 3 buc 
Geantă de transport/depozitare defibrilator geanta să fie prevă-
zută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie 
dotată cu buzunare pentru toate accesoriile da 114224



19

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

16

Defibrila-
tor extern, 
automat 

Cod  
130410

bucată 11

Defibrilator extern, automat   
Cod 130410  
Descriere  Defibrilator automat cu analiză ECG, încarce automat. 
Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secţiile de me-
dicină urgentă sau de către poliţie și pompieri – personalul care 
este responsabil pentru urgenţe medicale. De asemenea poate fi 
utilizat și de oamenii de rînd în hol, secția de internare.  
Parametrul  Specificația 
Defibrilator  Tip automat 
 Ghidare vocală în română sau rusă da 
 Energia maximală de descărcare ≥ 300 J 
 Categorie de pacient: Adult și Pediatric da 
 Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: 
Adult și Pediatric da 
 Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric da 
 Forma de undă la ieșire bifazică 
 Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da 
 Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da 
Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac da 
 Erori tehnice da 
 Starea tehnică de funcționare a dispozitivului da 
Analiza semnalului ECG Automată da 
 Timpul de analiză < 15 s 
Autotestare zilnică, săptămînal, lunar  da 
Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap  da 
Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare   < 10 s 
Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și 
așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită da 
 Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria da 
 Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă 
Greutate  ≤ 3 kg 
Accesorii   
Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utiliza-
re, cu termenul de  valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. 
 Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de  
valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. 
Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispoziti-
vului Boxă de urgență da 
 Ușă frontală transparentă dotat cu mîner da 
 Simbolul international și inscripția AED pe cutie da

503074
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17

Incalzitor 
pentru 

compo-
nente 

sanguine 
si solutii 
infuza-

bile Cod  
130650

bucată 1

Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile   
Cod 130650  
Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în proce-
sul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei  
Parametrul   Specificația 
Destinat pentru utilizarea la pacienți  Adult, pediatric 
Temperatura maximă preselectată  34-41□ 
Pasul de incremendare a temperaturi  ≤ 0.1□ 
Timp necesar pentru incălzire la temperatura setată  ≤ 5 min 
Display LED, LCD  da 
Monitorizarea temperaturi de încălzire  da 
Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente   da 
Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv  minim IP22 
Alarmă temperatură înaltă da 
 temperatură joasă da 
Regim de autotestare internă  da 
Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie  da 
Alimentare de la rețea  220V 50 Hz 
Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil da 
 mobil pe minim 5 roți da 
 frînă pentru fixarea stativului minim 2 roți 
 tabliță mică pentru manipulări da, fixată de stativ 
 “posibilitatea de fixare a minim 2  
sticle sau pachete de soluții pentru infuzie” da

72600

18

Tonome-
tru ocular 
portativ 

Cod  
170300

bucată 22

Tonometru ocular portativ    
Cod 170300   
Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea pre-
siunii intraoculare   
Parametru   Specificaţia 
Tip   non-corneal 
Autocalibrare   da 
Precizie   ≤20mmHg  +/-2mm  ≥20mmHg- +/-10% 
Ecran    LCD 
Alimentare    baterii 207394

19

Autore-
fractome-

tru Cod  
170400

bucată 1

Autorefractometru    
Cod  170400  
Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul 
unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă 
a erorilor și de prescriptie de refractie a unei persoane pentru 
ochelari sau lentile de contact.   
Parametru  Specificație  
Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 
15  
 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)  
 Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)  
 Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰)  
 Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1)  
 Diametru pupilar minim, mm 2,3  
Display  LCD  
Printer  da  
Alimentare  220 V, 50 Hz 85981
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20

Oftal-
moscop 

Cod  
170500

bucată 7

Oftalmoscop direct    
Cod 170500   
Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi   
Parametru  Specificație  
Tip  Portabil  
Diapazon focusare  -20 - +20 D  
pasii de Dioptrii  1-10; 15; 20  
Sistem iluminare  LED  
5 fante spot mare da  
 spot mic da  
 stea de fixatie optional  
 jumatate de spot da  
 filtru rosu optional  
 filtru albastru optional  
 filtru verde optional  
Alimentare Baterie reîncărcabilă da  
Încărcator de la retea 220V 50Hz  da 50281

21

Laser 
diod, chi-
rurgical, 

20 W Cod  
280110

bucată 1

Laser diod, chirurgical, 20 W  
Cod 280110 
Descriere Acest grup de produse înclude lasere chirugicale cu putere 
înaltă. 
Parametrul Specificația 
Aplicatii:  Generale, inclusiv neurochirurgicale 
Rază ghidare:  635-650 nm, intensitate reglabilă, fie continuu sau în im-
pulsuri 
 intensitate < 5mW 
Lungime de undă:  810nm sau 980nm 
Tip:  Lazer cu diod semi-conductor, cu sistem de racire aer 
Putere maxima medie:  20, selectabil de la 1 Watt la max. 
Moduri laser:  continuu 
Moduri de tratament:  puls continuu 
  puls unic sau repetat 
Puls timp on  (durata de expunere):  selectabil 0.05 - 99 seconds 
Puls timp off  (interval repetat de expunere):  selectabil 0.10 - 99 seconds 
Puls, repetiţie 5 - 15 Hz 
Port fibră (apertură proximală lazer):  compatibil cu conectorul SMA-905  
Semnale:  acustic 
 indicator LED 
Compatibilitate fibră:  siliciu fibre diametre de bază  365 - 1000 de mi-
croni și apertura numerică fibra mai mare sau egală cu 0,29 NA 
Energie cumulativă:  cantitate totală de energie furnizată afișată  
Timpul cumulativ:  suma totală de timp lazerare afișată pe ecranul LCD 
Functiuni si componente  standard incluse in sistem: Pornire rapidă fără 
preîncălzire 
 Transportabil  
 Comutator picior (standard)  
 Semne securitate laser și ochelari de protecție cu laser pentru medic, 
pacient și asistenta incluse 
Bisturiu aplicatii generale  lungime 19mm 
 diametrul 0,2mm 
 1 unitate 
Sondă rotundă  diametrul 2,2mm 
 lungime 3mm 
 1 unitate 
Piesă de mână scurtă curbă:  rigidă cu fibră 
 cu control senzorial 
 lungime ax ajustabil- 1,5-5,5 cm 
 diametrul- 2,4mm  
 1 unitate 
Piesă de mână  tip baionetă:  rigidă cu fibră,  
 lungime ax 8 cm 
 diametrul- 2,4mm  
 1 unitate 
Alimentare  220 V, 50 Hz 170000
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22

Dispozitiv 
elec-

tro-chi-
rurgical 
(diater-
mocoa-
gulator 
caracte-
ristici de 

baza) Cod  
280200

bucată 4

Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici 
medii)    
Cod 280210   
Parametrul Specificația   
Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesu-
turilor  biologice în procesul actului chirurgical care utilizează 
curenți electrici de frecvență înaltă   
Frecvența   cuprinsă înre 300 KHz și 1 MHz 
Canale de ieșire Monopolar  izolat 
 Comutator de mînă  da 
 Comutator de picior  tip pedală dublă 
 Bipolar  da 
Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W 
   ≥ 300 Ohm 
  Coagulare ≥  120 W 
   ≥ 250 Ohm 
 Bipolar Tăiere ≥ 120 W 
   ≥ 250 Ohm 
  Coagulare ≥ 100 W 
   ≥ 100 Ohm 
“Regimuri de lucru  
preselectate” Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri 
Funcţie de autotestare   da 
Canal de ieșire independentă   da 
Indicatoare   acustic 
   vizual 
Control volum sunet   da 
Accesorii    
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri   2 buc. 
Electrod neutru reutilizabil, tip adult   2 buc. 
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil 
minim 100 clicluri, cablu min 2 metri   2 buc. 
Lame reutilizabile pentru bisturiu   10 buc. 
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil   1 buc. 
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri   1 buc. 
Pedală dublă   1 buc.

197684
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23

Dispozitiv 
elec-

tro-chi-
rurgical 
(diater-
mocoa-
gulator 

caracteris-
tici avan-
sate) Cod  
280220

bucată 1

Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici 
avansate)    
Cod 280220   
Parametrul Specificația   
Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesu-
turilor  biologice în procesul actului chirurgical care utilizează 
curenți electrici de frecvență înaltă   
Frecvența   cuprinsă înre 300 KHz și 1 MHz 
Canale de ieșire Monopolar  izolat 
 Comutator de mînă  da 
 Comutator de picior  tip pedală dublă 
 Bipolar  da 
Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W 
   ≥ 350 Ohm 
  Coagulare ≥  150 W 
   ≥ 250 Ohm 
 Bipolar Tăiere ≥ 140 W 
   ≥ 300 Ohm 
  Coagulare ≥ 120 W 
   ≥ 100 Ohm 
“Regimuri de lucru  
preselectate” Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri 
Funcţie de autotestare   da 
Canal de ieșire independentă   da 
Indicatoare   acustic 
   vizual 
Control volum sunet   da 
Accesorii    
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri   2 buc. 
Electrod neutru reutilizabil, tip adult   2 buc. 
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil 
minim 100 clicluri, cablu min 2 metri   2 buc. 
Lame reutilizabile pentru bisturiu   10 buc. 
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil   1 buc. 
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri   1 buc. 
Pedală dublă   1 buc.

117514
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Dispozitiv 
elec-

tro-chi-
rurgical 
(diater-

mocoagu-
lator ca-

racteristici 
medii) cu 
troliu Cod  

280240

bucată 1

Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici 
medii) cu troliu    
Cod 280240   
Parametrul Specificația   
Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesu-
turilor  biologice în procesul actului chirurgical care utilizează 
curenți electrici de frecvență înaltă   
Frecvența   cuprinsă înre 300 KHz și 1 MHz 
Canale de ieșire Monopolar  izolat 
 Comutator de mînă  da 
 Comutator de picior  tip pedală dublă 
 Bipolar  da 
Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W 
   ≥ 300 Ohm 
  Coagulare ≥  120 W 
   ≥ 250 Ohm 
 Bipolar Tăiere ≥ 120 W 
   ≥ 250 Ohm 
  Coagulare ≥ 100 W 
   ≥ 100 Ohm 
“Regimuri de lucru  
preselectate” Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri 
Funcţie de autotestare   da 
Canal de ieșire independentă   da 
Indicatoare   acustic 
   vizual 
Control volum sunet   da 
Accesorii    
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri   2 buc. 
Electrod neutru reutilizabil, tip adult   2 buc. 
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil 
minim 100 clicluri, cablu min 2 metri   2 buc. 
Lame reutilizabile pentru bisturiu   10 buc. 
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil   1 buc. 
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri   1 buc. 
Pedală dublă   1 buc. 
Troliu Să se indice modelul oferit  model 
 Mobil pe 4 roți  da 
 Minim 2 roți cu frînă  da 
 Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii  da 
 Mîner pentru transportare  da

119300
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25

Frigider 
pentru 
reactivi 
cu usa 

transpa-
renta 100-
200L Cod  
140700

bucată 4

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L   
Cod 140700  
Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de labo-
rator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade 
Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră 
cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), 
minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a 
conținutului.   
Parametrul  Specificația 
Configuraţie  mobil 
Capacitatea 100 - 200 l da 
Număr de rafturi  ≥ 3 
Ușa Număr  1 
 Transparentă da 
 Mecanism blocare cu cheie 
Lumină interior  da 
Construcţie interioară  materiale anti-bacterial prevazut pentru 
prelucarare 
Construcţie exterioară  cu acoperire anticorozivă 
Afisaj temperatură  digital 
Alarme  acustică 
  vizuală 
Răcire  ventilată 
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C 
Omogenitatea/ uniformitatea termică  ±2 °C  
Alimentare  220 V, 50 Hz 
Refrigerent  fară CFC / HCFC 
Zgomot  < 48 dB 
Accesorii  coșuri tip sertar, da

78184
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26

Frigider 
pentru 
reactivi 
cu usa 

transpa-
renta 200-
300L Cod  
140710

bucată 4

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L   
Cod 140710  
Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de labo-
rator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade 
Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră 
cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), 
minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a 
conținutului.   
Parametrul  Specificația 
Configuraţie  mobil 
Capacitatea 200 - 300 l da 
Număr de rafturi  ≥ 4 
Ușa Număr  1 
 Transparentă da 
 Mecanism blocare cu cheie 
Roţi  da 
Frîne  da 
Lumină interior  da 
Construcţie interioară  materiale anti-bacterial prevazut pentru 
prelucarare 
Construcţie exterioară  cu acoperire anticorozivă 
Afisaj temperatură  digital 
Alarme  acustică 
  vizuală 
Răcire  ventilată 
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C 
Omogenitatea/ uniformitatea termică  ±2 °C  
Alimentare  220 V, 50 Hz 
Refrigerent  fară CFC / HCFC 
Zgomot  < 48 dB 
Accesorii  coșuri tip sertar, da 100540

27

Frigider 
pentru 
vaccini 
40-60L 

Cod  
140860

bucată 2

Frigider pentru vaccini 40-60L   
Cod 140860  
Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul 
de temperaturi +2-+8□. Temperatura poate fi monitorizată pe 
afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, perfor-
manța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.   
Parametrul  Specificația 
Configuraţie  staționar, orizontal 
Capacitatea 40-60 L da 
Ușa Număr  ≥ 1 
 Deschidere pe vertical 
 Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie 
Construcţie interioară  cu acoperire anticorozivă 
Construcţie exterioară  cu acoperire anticorozivă 
Afisaj temperatură  digital 
Alarme  acustică 
  vizuală 
Răcire Compresor da 
Temperatura reglabilă  +2 …+8□ 
Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa 
de electricitate  ≥ 23h 
Alimentare  220 V, 50 Hz 
Refrigerent  fară CFC / HCFC 
Zgomot  < 48 dB 
Accesorii Coș ≥ 2 
 Divizoare pentru sertar da 57164
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Frigider 
pentru 
vaccini 
60-95L 

Cod  
140870

bucată 2

Frigider pentru vaccini 60-95L   
Cod 140870  
Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul 
de temperaturi +2-+8□. Temperatura poate fi monitorizată pe 
afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, perfor-
manța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.   
Parametrul  Specificația 
Configuraţie  staționar, orizontal 
Capacitatea 60-95 L da 
Ușa Număr  ≥ 1 
 Deschidere pe vertical 
 Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie 
Construcţie interioară  cu acoperire anticorozivă 
Construcţie exterioară  cu acoperire anticorozivă 
Afisaj temperatură  digital 
Alarme  acustică 
  vizuală 
Răcire Compresor da 
Temperatura reglabilă  +2 ...+8□ 
Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa 
de electricitate  ≥ 23h 
Alimentare  220 V, 50 Hz 
Refrigerent  fară CFC / HCFC 
Zgomot  < 48 dB 
Accesorii Coș ≥ 2 
 Divizoare pentru sertar da

57164

29

Frigider 
pentru 
vaccini 

95-130L 
Cod  

140880

bucată 1

Frigider pentru vaccini 95-130L   
Cod 140880  
Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul 
de temperaturi +2-+8□. Temperatura poate fi monitorizată pe 
afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, perfor-
manța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.   
Parametrul  Specificația 
Configuraţie  staționar, orizontal 
Capacitatea 95-130 L da 
Ușa Număr  ≥ 1 
 Deschidere pe verticală 
 Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie 
Construcţie interioară  cu acoperire anticorozivă 
Construcţie exterioară  cu acoperire anticorozivă 
Afisaj temperatură  digital 
Alarme  acustică 
  vizuală 
Răcire Compresor da 
Temperatura reglabilă  +2 ...+8□ 
Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa 
de electricitate  ≥ 23h 
Alimentare  220 V, 50 Hz 
Refrigerent  fară CFC / HCFC 
Zgomot  < 48 dB 
Accesorii Coș ≥ 2

36351



28

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

30

Analizator 
semi-au-
tomat, de 
urină Cod  

150100

bucată 1

Analizator semi-automat, de urină   
Cod 150100  
Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea 
analizelor chimice ale  urinei, care determină prezenţa anumitor 
substanţe și estimează concentraţiile lor într-o probă de urină.  
Parametrul   Specificația 
Productivitate în regim normal  ≥ 60 teste/ora 
Teste chimice Bilirubin da 
 Sînge (hematii) da 
 Glucoză da 
 Corpi cetonici da 
 Esterază leucocitară da 
 Nitrați da 
 pH da 
 Proteine da 
 Greutatea specifică da 
 Urobilinogen da 
Data management Interfață LIS bidirecțională 
 Memorie internă da 
Monitor  LCD sau LED da 
Imprimantă  da 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Consumabile   
Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus 
și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efec-
tuarea analizei  ≥ 1000 benzi  
Termenul de valabilitate din ziua livrării  ≥ 6 luni

420

31

Analizator 
semiau-

tomat, de 
urina cu 

masurare 
conti-

nue Cod  
150120

bucată 1

Analizator semi-automat, de urină cu masurare continue   
Cod 150120  
Descriere Analizator semiautomat de urină pentru efectuarea 
analizelor chimice ale  urinei, care determină prezenţa anumitor 
substanţe și estimează concentraţiile lor într-o probă de urină.  
Parametrul   Specificația 
Analize chimice Productivitate ≥ 500 teste /ora 
 Bilirubin da 
 Sînge da 
 Glucoză da 
 Corpi cetonici da 
 Esterază leucocitară da 
 Nitrați da 
 pH da 
 Proteine da 
 Greutatea specifică da 
 Urobilinogen da 
Data management Interfață LIS bidirecțională 
 Cititor bar cod da 
 Memorie internă da 
Monitor  LCD sau LED da 
Imprimantă  da 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Consumabile   
“Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii 
 solicitați mai sus”  ≥ 5000 analize  
Termenul de valabilitate din ziua livrării  ≥ 6 luni

6528
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32

Analizator 
biochimic, 
automat 

100 teste, 
cu sistem 

de tip 
deschis 

Cod  
150200

bucată 3

Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis   
Cod 150200  
Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem 
deschis de reactivi.  
Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, 
monitor, tastatura+mouse)  
Tip de lucru  continuu 
Tip sistem   deschis 
  randoom acces 
Capacitatea (teste/oră)  ≥ 100 (teste fotometrice, fără modulul ISE) 
Posibilitatea efectuării analizelor urgente  da 
Tipul dispozitivului   staţionar 
Tip probă   Ser și plasmă 
  urină 
  sînge integru / hemolizat 
  CSF (lichid cefalo-rahidian) 
Tip diluare  automat 
Sistem de spălare total automat  (cuvă, ac, sistem de dozare)  da 
Program control al calității  da 
Compartiment reactivi  cu răcire 
Rotor cu încălzire pentru probe  cu termostat la 37 grade C 
Cuvă pentru probe reutilizabil da, (indicați ciclurile posibile de reutiliza-
re) 
Regimuri de măsurare Cinetic da 
 Mono și bi-cromatic da 
 Imunoturbidimetrc (Turbidity) da 
 Controlul cantității de reagent rămas da 
  Semnalizare lipsă reagent și probă da 
Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și 
bireagent 
  Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl 
 Sistemul de dozare Cu sensor de obstacol 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 274200

33

Analizator 
biochimic, 
automat 

300 teste, 
cu sistem 

de tip 
deschis 

Cod  
150220

bucată 1

Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis   
Cod 150220  
Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem 
deschis de reactivi.  
Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, 
monitor, tastatura+mouse)  
Tip de lucru  continuu 
Tip sistem   deschis 
  randoom acces 
Capacitatea (teste/oră)  ≥ 300 (teste fotometrice, fără modulul ISE) 
Posibilitatea efectuării analizelor urgente  da 
Tipul dispozitivului   staţionar 
Tip probă  Ser și plasmă 
  urină 
  sînge integru / hemolizat 
  CSF (lichid cefalo-rahidian) 
Tip diluare  automat 
Sistem de spălare total automat  (cuvă, ac, sistem de dozare)  da 
Program control al calității  da 
Compartiment reactivi  cu răcire 
Rotor cu încălzire pentru probe  cu termostat la 37 grade C 
Cuvă pentru probe reutilizabil da, (indicați ciclurile posibile de reutiliza-
re) 
Regimuri de măsurare Cinetic da 
 Mono și bi-cromatic da 
 Imunoturbidimetrc da 
 Controlul cantității de reagent rămas da 
  Semnalizare lipsă reagent și probă da 
Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și 
bireagent 
  Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl 
 Sistemul de dozare Cu sensor de obstacol 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 104457
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34

Analizator 
biochimic 
cu cuva, 
semiau-

tomat, cu 
sistem de 

tip des-
chis Cod  
150240

bucată 2

Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis   
Cod 150240  
Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu 
sistem de tip deschis de reactivi  
Parametrul  Specificația 
Tip sistem  Sistem deschis de reactivi 
Tip probă Ser da 
 Plasmă da 
 Urina da 
Reagenți Lichid da 
 Cu posibilitatea de a fi substituiți da 
Incubator Temperatura termostatare 37°C 
 Capacitatea minim 8 tuburi 
Cuva absorbanta Cuvă da 
 Tip reutilizabilă da 
 Volum reactiv/investigatie ≤ 500 mcl 
 Temperatura termostatare 37°C 
Regimuri de măsurare: Punct final da 
 Cinetic da 
 Multipoint cinetic da 
Sursa de lumină  Minim 6 lungimi de undă 
Data management Display da 
 Memorie internă da 
 Imprimantă integrata da 
Calibrarea Automată da 
Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da 
Accesorii   
Cuva absorbanta Tip reutilizabilă ≥ 2 buc.  
Bec  ≥ 3 buc. 
Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor 
compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)

73182

35

Analizator 
biochimic, 

semiau-
tomat, cu 
sistem de 

tip des-
chis Cod  
150250

bucată 7

Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis   
Cod 150250  
Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu 
sistem de tip deschis de reactivi  
Parametrul  Specificația 
Tip sistem  Sistem deschis de reactivi 
Tip probă Ser da 
 Plasmă da 
 Urina da 
Reagenți Lichid da 
 Cu posibilitatea de a fi substituiți da 
Incubator Temperatura termostatare 37°C 
 Capacitatea minim 8 tuburi 
Regimuri de măsurare: Punct final da 
 Cinetic da 
 Multipoint cinetic da 
Sursa de lumină  Minim 6 lungimi de undă 
Data management Display da 
 Memorie internă da 
 Imprimantă integrata da 
Calibrarea automată da 
Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da 
Accesorii   
Bec  ≥ 3 buc. 
Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor 
compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)

158921
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36

Analizator 
auto-

mat, cu 
chemo-
luminis-

centa Cod  
150300

bucată 1

Analizator automat, cu chemoluminiscență  
Cod 150300 
Parametru Specificaţie 
Descriere-  Analizator automat care utilizează tehnici imunolo-
gice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și 
hapten 
Tip sistem-  complet automat 
Tip probă urină 
 ser 
 plasmă 
  sînge integru 
Capacitate de lucru  ≥ 60 probe/h 
Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat 
(LIS) da 
Posibilitatea sincronizării cu un analizator de chemoluminiscență 
de o capacitate mai mare  da 
Randoom acces da 
Metoda  chemoluminiscență amplificată enzimatic 
Nr. Probe ≥ 60 probe la bord  
Reagenți  ≥ 25 la bord 
Stabilitate reagent  ≥ 28 zile 
Afișaj  alfanumeric, color 
Printer da 
Cititor cod bare  da 
Interfață PC  bidirecțională 
Analizatorul va fi livrat cu reagenți comform listelor de reagent 
solicitați da 
Sistem de purificare și deionizare a apei  cu productivitatea com-
form cerințelor analizatorului (să se indice prețul separate) 
Teste anti CPP 
 -TSH 
 FT4 
 T4 
 FT3 
 Free PSA 
 PSA total 
 CEA 
 AFP 
 CA 19-9 
 CA 125 
 CA 15-3 
 Prolactina 
 Progesteronul 
 FSH 
 LH 
 Estradiol 
 Cortizol 
 Testosteron 
 Alergeni specifici IgE 
 Alergeni specifici IgG 
 Anti- TG Ab 
 Anti-TPO Ab 
 Produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pyrilink-D) 
 Calcitonina 
 Osteocalcina 
 Hormonul paratiroid 
 Hormoni reproductive (de indicat) 
 Alergeni 
Limba de comunicare rom/rus 
Alimentarea 220 V, 50 Hz 233201
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37

Analizator 
hemato-
logic, au-
tomat (3 
diff), tip 
deschis, 
40 pro-
be Cod  
150510

bucată 3

Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe  
Cod 150510 
Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei com-
ponenței sanguine cu sistem deschis de reactivi 
Parametrul Specificația 
Tip sistem deschis 
Metode de analiză 3 diff 
Procedura de curăţire automată 
Parametri determinați și calculați:  WBC 
 RBC 
 HGB 
 HCT 
 MCV 
 MCH 
 MCHC 
 PLT 
 LYM 
 MID 
 GRA 
 LYM% 
 MID% 
 GRA% 
 RDW-SD 
 RDW-CV 
 PDW-SD 
 PDW-CV 
 MPV 
 PCT 
Capacitate (probe/oră) ≥ 40 
Diluarea automată 
Afișaj graphic 
Imprimantă încorporată 
Sistem ID pacient da 
Introducerea datelor manual 
Interfaţa PC da 
Afișarea histogramelor da 
Stocarea datelor da 
Calibrarea- automată 
Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum 
 RBC- repartizarea eritrocitelor după volum 
 PLT- repartizarea trombocitelor după volum 
Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme 
 rezultate 
 grafice 
 rezultate din arhivă 
 date de service 
Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi și calculaţi- 
histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient 
Indicatori de avertizare da 
Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings 
Limba de comunicare rom/rus 
Memorie internă > 1000 pacienţi 
Accesorii Vas pentru deșeuri 
 tuburi pentru reagenţi  
 tuburi pentru spălare 
Alimentare 220 V, 50 Hz 
Reagenți  
Reagenți “Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor 
și buna funcționare a 
 ≥ 500 probe” 
Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile nece-
sare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe 
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni

156678
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38

Analizator 
hema-
tologic, 

automat 
(5 diff), cu 
sistem de 

tip des-
chis Cod  
150530

bucată 1

Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis  
Cod 150530 
Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat 
analizei componenței sanguine 
Parametru Specificaţia 
Tip sistem deschis 
Metode de măsurare impendansmetrică 
 fotometrică 
 optică (5 diff) 
Procedura de curăţire automată 
Parametri determinați și calculați:  WBC 
 RBC 
 Hgb 
 Hct 
 MCV 
 MCH 
 MCHC 
 PLT 
 LYM # 
 MON# 
 NEU# 
 BAS# 
 EOS# 
 LYM% 
 MON% 
 NEU% 
 BAS% 
 EOS% 
 RDW 
 PDW 
 MPV 
 PCT 
Capacitate (probe/oră) ≥ 60 
Diluarea automată 
Afișaj grafic 
Imprimantă color 
Introducerea datelor manual 
Interfaţa PC da 
Afișarea histogramelor da 
Stocarea datelor da 
Calibrarea automată 
 manuală 
Grafice  RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) 
 PLT (repartizarea trombocitelor după volum) 
Scatergrame WBC - 5 diff 
Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme 
 rezultate 
 grafice 
 rezultate din arhivă 
 date de servis 
Monitorizarea datelor pacientului nume pacient  
 ID pacient 
 sex 
 vîrsta 
Monitorizarea reactivelor numărul lotului 
 data expirării 
 volumul rămas 
Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi și calculaţi 
 histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT 
 date despre pacient 
Indicatori de avertizare da 
Control al calităţii ≥ 3 nivele 
 Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings 
Memorie internă > 1000 pacienţi 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Accesorii Vas pentru deșeuri 
 tuburi pentru reagenţi  
 tuburi pentru spălare 
Limba de comunicare rom/rus 
Reagenți  
Reagenți “Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare 
a 
 ≥ 1000 analize” 
Consumabile Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea 
singelui integru, compatibile cu analizorul oferit 
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni

130569
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39

Analizator 
automat 

cu 20 
canale, 

VSH Cod  
150570

bucată 1

Analizator automat cu 20 canale, VSH   
Cod 150570  
Descriere Analizator automat VSH  
Canale de citire ≥ 20 da 
Termostat încorporat  da 
Citire Productivitatea ≤ 30 min, 60 min. 
Afișaj Afișaj LCD 
Tip citire: Citire automată cu interpretare 
Corecție automată de temperatură  da 
Imprimantă termică  da 
Alimentarea Alimentare 220 V, 50 Hz 
Consumabile Tuburi VSH 600 buc. 
 Vacutainerele pentru colectarea sîngelui 600 buc. 
 Hîrtie termică 10 buc. 
 Kit control de calitate VSH  1 buc. 
Perioada de valabilitate din momentul livrarii  ≥ 1 an 30031

40

Analizator 
ionose-

lectiv Na, 
K, Cl Cod  
150610

bucată 2

Analizator ionoselectiv Na, K, Cl    
Cod 150610   
Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folo-
sind electrozi iono-selectivi.    
Parametrul   Specificația 
Tip probă Ser   da 
 Urină  da 
 Plasmă   da 
 Sînge integru  da 
Tip analize Na  da 
 K  da 
 Cl  da 
Spălare automată   da 
Display LCD sau LED  da 
Printer   da 
Data management   da 
Interfața PC   da 
Reagenți    
Reagenți “Să fie inclus toți reagenții  
necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna 
funcționare”  ≥ 1000 analize 
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii   ≥ 6 luni 75908

41

Analizator 
ionoselec-
tiv, pentru 
laborator 
speciali-
zat Cod  
150640

bucată 1

Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat    
Cod 150640   
Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai mulţi electroliţi folo-
sind electroade ionoselective. Aceste analizatoare pot avea capacitatea de a testa 
și alți parametri (care nu sunt electroliţi), ex. calciu. Aceste analizatoare sunt desti-
nate laboratoarelor specializate.   
Parametrul   Specificația 
Tip probă Ser   da 
 Urină  da 
 Plasmă   da 
 Sînge integru  da 
Tip analize Na Ser/plasmă da 
  Urină da 
 K Ser/plasmă da 
  Urină da 
 Cl Ser/plasmă da 
  Urină da 
 Ca++  da 
 Li  da 
Spălare automată   da 
Calibrare tip automată da 
Forma de reagenți Care se înlocuiesc  da 
Display LCD sau LED  da 
Printer   da 
Cititor bar cod   da 
Data management   da 
Interfața PC   da 
Reagenți    
Reagenți “Să fie inclus toți reagenții  
necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna 
funcționare”  ≥ 1000 analize 
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii   ≥ 6 luni 79100
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42

Analizator 
automat 
ale gaze-

lor si elec-
troliților 
în sange 

Cod  
150700

bucată 1

Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange    
Cod 150700   
Descriere Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de 
reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică   
Parametrul   Specificația 
Tip analizator sistem de tip deschis  da 
 complet automat  da 
Tip probă Ser   da 
 Plasmă   da 
 Sînge arterial da 
  venos da 
  capilar da 
  mixt da 
Volum probă Seringă  ≤ 200 µL 
 Capilar  ≤ 100 µL 
Tip analize Gaze in sange pH da 
  pCO2 da 
  pO2 da 
  HCO3 da 
  HCO3 act da 
  HCO3 std da 
  BE(B) da 
  BE(ecf ) da 
  TCO2 / ctCO2 da 
 Electroliti Na+ da 
  K+ da 
  Ca++ da 
  Ca++(7.4) da 
  Cl- da 
  Anion gap da 
 Metaboliți Glucoza da 
  Lactat da 
 CO-oximetrie Hct da 
  tHb da 
  sO2 da 
  O2Hb da 
  COHb da 
  MetHb da 
  HHb da 
Spălare automată   da 
Detector de cheag de sange   da 
“Calibrare pentru toți 
parametrii măsurați” Automat  da 
 Manual  da 
 “Printarea rezultatelor de calibrare  
la necesitate”  da 
“Controlul intern 
(QC)” Automat  da 
 Manual  da 
Analiza Durata analizei  ≤ 2 min. 
Stocarea datelor Date analize  “min. 1000  
înregistrări” 
 Date calibrări   
Reagenți Forma de reagenți  cartuș 
 Valabilitatea de la deschidere  min. 27 zile 
 Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș  ≥ 450 teste 
Display Touchscreen  da 
 LCD sau LED  da 
Cititor de bar cod   da 
Imprimantă termică   da 
Data management   da 
Interfața PC   da 
Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS   da 
UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a 
luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină   ≥ 30 min. 
Reagenți    
Cartușe necesare pentru   ≥ 1500 teste / pacienți 
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii.    ≥ 3 luni 
Hirtie termică   5 buc.

195858
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43

Analizator 
portabil 
pentru 
deter-

minarea 
echili-
brului 

acido-ba-
zic in 

singe Cod  
150710

bucată 1

Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic în sînge   
Cod 150710  
Descriere Analizatoare portabile care efectuează probe de sînge, pH, 
chimie, electroliţi.  
Parametrul  Specificația 
Analize Productivitate ≥ 60 teste/ora 
 electroliți K+, Na+ Cl- 
 gaze sanguine pH, pCO2, pO2, HCO3 
 Chimice da 
 Altele da 
Tip probă  Sînge integral 
Calibrarea  Automată 
Display LCD sau LED da 
Data management Stocarea datelor Date despre măsurările anterioare 
Interfață PC da 
 HIS da 
 LIS da 
Cititor de carduri inclus da 
Calculator cu monitor inclus da 
Cititor de cod bare inclus da 
Imprimantă inclus da 
Cartușe - electrozi inclus da 
Reagenți   
Reagenți Să fie inclus toți reagenții, soluții de control, necesari cît și alte 
acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare 
≥ 1000 analize 
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii  ≥ 6 luni

164700

44

Hemoglo-
binome-

tru (carac-
teristici de 
baza) Cod  

150800

bucată 2

Hemoglobinometru (caracteristici de bază)   
Cod 150800  
Descriere “Hemoglobinometre specializate, bazate pe tehnologia spec-
trofotometrică pentru testarea mostrelor de sînge, ser, plasma. 
“  
Parametru  Specificația 
Metoda  Electrochimică 
Tip probă  Capilar 
Volumul minimal al probei  ≤ 10 µL 
Gama de măsurare  4.3 - 15.5  mmol/L 
Timpul de măsurare  ≤ 10 sec. 
Ecran LCD  da 
Calibrarea  Fără calibrare sau calibrare automată 
Oprire automată  da 
Memoria numărul de teste ≥ 150 
 Data/ora și rezultatul probei da 
Baterie internă  da 
Autonomie de la baterie  ≥ 700 teste 
Indicator baterie descărcată  da 
Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei  da 
Accesorii, consumabile   
Toate accesorile și consumabile să fie compatibile  da 
Baterie  1 buc. 
“Geantă de transport pentru dispozitiv si accesorii 
 (ace, dispozitiv de intepare, teste)”  da 
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere  da 
Soluție sau stripuri de control  da 
Ace sterile de unică utilizare  500 buc. 
“Teste cu termenul de valabilitatea min. 12 luni la 
momentul livrării”  500 buc.

3198
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45

Hemoglo-
binome-

tru (carac-
teristici 

avansate) 
Cod  

150810

bucată 1

Hemoglobinometru (caracteristici avansate)   
Cod 150810  
Descriere “Hemoglobinometre specializate, bazate pe tehnologia 
spectrofotometrică pentru testarea mostrelor de sînge, ser, plas-
ma. 
“  
Parametru  Specificația 
Metoda  Electrochimică 
Tip probă  Capilar 
  Venos 
Volumul minimal al probei  ≤ 10 µL 
Gama de măsurare  3.1 - 15.5  mmol/L 
Timpul de măsurare  ≤ 15 sec. 
Ecran LCD  da 
Calibrarea  Fără calibrare sau calibrare automată 
Oprire automată  da 
Memoria numărul de teste ≥ 200 
 Data/ora și rezultatul probei da 
Baterie internă  da 
Autonomie de la baterie  ≥ 700 teste 
Indicator baterie descărcată  da 
Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei  da 
Accesorii, consumabile   
Toate accesorile și consumabile să fie compatibile  da 
Baterie  1 buc. 
“Geantă de transport pentru dispozitiv si accesorii 
 (ace, dispozitiv de intepare, teste)”  da 
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere  da 
Soluție sau stripuri de control  da 
Ace sterile de unică utilizare  500 buc. 
“Teste cu termenul de valabilitatea min. 12 luni la 
momentul livrării”  500 buc.

7507

46

Centri-
fuga, de 

laborator 
(8-12 tu-
buri) Cod  
150910

bucată 12

Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)   
Cod 150910  
Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a  cen-
trifuga sîngele.  
Parametrul  Specificația 
Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă 
 Maximală, rpm ≥ 6000 
 Setări setarea vitezei 
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml 
 Numărul de tuburi 8-12 tuburi 
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min 
 Incrementarea ≤1 min 
Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da 
Indicatori  Indicarori vizual și acustic da 
 Debalansare da 
 Pornire/oprire da 
 Capac deschis  da 
Display Digital da 
Nivelul de zgomot ≤70 dB da 
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea proce-
durii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in 
viguare   da

420000
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47

Centri-
fuga, de 

laborator 
(24 tu-

buri) Cod  
150920

bucată 3

Centrifugă de laborator (24 tuburi)   
Cod 150920  
Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a  cen-
trifuga sîngele.  
Parametrul  Specificația 
Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă 
 Maximală, rpm ≥ 3500 
 Setări setarea vitezei 
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml 
 Numărul de tuburi 24 unitati 
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min 
 Incrementarea ≤1 min 
Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da 
Indicatori  Indicarori vizual și acustic da 
 Debalansare da 
 Pornire/oprire da 
 Capac deschis  da 
Display Digital da 
Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da 
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea proce-
durii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in 
viguare   da

52143

48

Centri-
fuga, de 

laborator 
(32 tu-

buri) Cod  
150930

bucată 1

Centrifugă de laborator (32 tuburi)   
Cod 150930  
Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a  cen-
trifuga sîngele.  
Parametrul  Specificația 
Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă 
 Maximală, rpm ≥ 3500 
 Setări setarea vitezei 
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml 
 Numărul de tuburi 32 unitati 
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min 
 Incrementarea ≤1 min 
Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da 
Indicatori  Indicarori vizual și acustic da 
 Debalansare da 
 Pornire/oprire da 
 Capac deschis  da 
Display Digital da 
Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da 
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea proce-
durii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in 
viguare   da

22902
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49

Centri-
fuga, de 
labora-
tor (24 
tuburi) 

viteza re-
dusa Cod  
150950

bucată 3

Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă   
Cod 150950  
Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a  cen-
trifuga sîngele.  
Parametrul  Specificația 
Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 
 Maximală, rpm 3500 
 Setări setarea vitezei 
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml 
 Numărul de tuburi 24 unitati 
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min 
 Incrementarea ≤1 min 
Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da 
Indicatori  Indicarori vizual și acustic da 
 Debalansare da 
 Pornire/oprire da 
 Capac deschis  da 
Display Digital da 
Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da 
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea proce-
durii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in 
viguare   da

44145

50

Coagu-
lometru 

semiauto-
mat Cod  
151110

bucată 2

Coagulometru semi-automat   
Cod 151110  
Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea 
mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor 
de coagulare a sîngelui.  
Parametrul   Specificația 
Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan 
Tip probă plasmă da 
Teste APTT da 
 FIB da 
 PT da 
 TT da 
Data management Display LCD sau LED 
 Imprimantă da 
 Interfață PC da 
 Interfață LIS da 
 Cititor bar cod optional 25982

51

Coagu-
lometru 
portabil 

Cod  
151120

bucată 1

Coagulometru portabil   
Cod 151120  
Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mos-
trelor preluate de la pacienti pentru determinarea factorilor de 
coagulare a sângelui.  
Parametrul  Specificația 
Configurația  portabil 
Teste APTT da 
 FIB da 
 PT da 
 TT da 
 Altele să se indice 
Calibrarea automată da 
Data management Display da 
 Memorie internă da 
 Imprimantă da

6528
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52

Glucome-
tru (carac-
teristici de 
baza) Cod  

151200

bucată 347

Glucometru (caracteristici de bază)   
Cod 151200  
Descriere “Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea 
acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale.  
“  
Parametru  Specificația 
Metoda  Electrochimică 
Tip probă  Capilar 
Volumul minimal al probei  ≤ 0.7 µL 
Gama de măsurare  1-30,0  mmol/L 
Gama hematocritului  25-60 % 
Timpul de măsurare  ≤ 10 sec. 
Ecran LCD  da 
Calibrarea  Fără calibrare sau calibrare automată 
Oprire automată  da 
Memoria numărul de teste ≥ 300 
 Data/ora și rezultatul probei da 
Baterie internă  da 
Autonomie de la baterie  ≥ 700 teste 
Indicator baterie descărcată  da 
Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei  da 
Accesorii, consumabile   
Toate accesorile și consumabile să fie compatibile  da 
Baterie  1 buc. 
“Geantă de transport pentru glucometru si accesorii 
 (ace, dispozitiv de intepare, teste)”  da 
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere  da 
Ace sterile de unică utilizare  ≥ 400 buc. 
Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni  ≥ 400 buc.

332773

53

Glucome-
tru (carac-

teristici 
avansate) 

Cod  
151210

bucată 4

Glucometru (caracteristici avansate)   
Cod 151210  
Descriere “Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea 
acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale.  
“  
Parametru  Specificația 
Metoda  Electrochimică 
Tip probă  Capilar 
  Venos 
Volumul minimal al probei  ≤ 1 µL 
Gama de măsurare  0.8-35,0  mmol/L 
Gama hematocritului  20-65 % 
Timpul de măsurare  ≤ 7 sec. 
Ecran LCD  da 
Calibrarea  Fără calibrare sau calibrare automată 
Oprire automată  da 
Memoria numărul de teste ≥ 300 
 Data/ora și rezultatul probei da 
Baterie internă  da 
Autonomie de la baterie  ≥ 700 teste 
Indicator baterie descărcată  da 
Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei  da 
Accesorii, consumabile   
Toate accesorile și consumabile să fie compatibile  da 
Baterie  1 buc. 
“Geantă de transport pentru glucometru si accesorii 
 (ace, dispozitiv de intepare, teste)”  da 
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere  da 
Ace sterile de unică utilizare  ≥ 400 buc. 
Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni  ≥ 400 buc.

7388
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54

Analizator 
imuno-
logic cu 
fluores-

centa Cod  
151400

bucată 1

Analizator  imunologic cu fluorescență  
Cod 151400 
Descriere Analizatoare utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica 
reacții imunologice. Technicile de imunoanaliză implică interacți-
unea unui anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau hapten. 
Parametru Specificaţie 
Tip sistem automat 
Sistem analitic “automat cu calculator integrat sau exterior 
 (procesor, monitor, tastatura+mouse)” 
Tip probă urină 
 ser 
 plasmă 
  sînge integru 
Capacitate de lucru  ≥ 30 probe/h 
Randoom acces da 
Metoda  chemoluminiscenta 
Afișaj LCD, Touchscreen 
Printer da 
Cititor cod bare  da 
Sistem de control al temperaturii separat pentru vîrfuri 
 pentru stripuri 
Interfață PC  bidirecțională 
Teste FSH 
 BhCG 
 Progesteronul 
 Testosteron 
 LHII 
 DHEA-S 
 Estradiol 
 Cortizol 
 Alergeni specifici 
 TSH3 
 TSH 
 T4 
 T3 
 FT3 
 FT4 
 AFP 
 CEA 
 PSA 
 CA 125 
 CA 19.9 
 CA15.3 
 Anti TG Ab 
 Anti TPO Ab 
 HIV 
 Hepatite 
 Procalcitonina 
 TORC infecții 
Limba de comunicare rom/rus 
Alimentarea 220 V, 50 Hz

519676



42

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

55

Hota cu 
flux lami-
nar Cod  
250100

bucată 1

Hotă cu flux laminar  
Cod 250100 
Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, 
folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa 
a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de 
aer laminar banci curate. 
Parametru Specificaţie 
Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip 
A2 
Control controlat de microprocesor 
 sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat 
 control automat al volumului de flux prezentat 
Interior  suprafața internă din oțel  inoxidabil  antistatic  
Filtre HEPA sau ULPA 
Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 
microni, clasa G4 
Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de mi-
nim 800 lux 
lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală 
Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB 
Flux aer mai mult de 0.4 m/s 
Factorul de protecție (Apf ) 1.5 10^5 
Afijaj digital 
Alimentarea 220V, 50 Hz 
Alarme  Acustică 
 Vizuală 
Capac de închidere a exhaustării da 
Set de livrare Hota cu filtre 
 Lampă de iluminare 
 lampă UV 
 suport pentru amplasarea hotei 
 robinet pentru vacuum 
 robinet pentru gaze 90638

56

Microscop 
binocular, 

simplu 
Cod  

250200

bucată 16

Microscop binocular, simplu  
Cod 250200 
Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare 
clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, 
mase fecale. 
Parametru Specificația 
Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină 
transmisă  cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED prefera-
bil); 
Măsuţa   mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare 
coaxială pentru deplasarea pe X și Y 
Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen 
Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) 
Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla  4x, 10x, 40x, 
100x/1.25 Ulei 
Condensor  universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe 
Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler 
Tub binocular cu unghi de înclinare 30° 
 cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 
mm; 
Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) 
Unitatea de alimentare încorporată 
Accesorii Ulei de imersie – o sticluță 221856
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57

Incubator 
(ter-

mostat) 
20-35 
L Cod  

250300

bucată 3

Incubator (termostat) 20 - 35 l   
Cod 250300  
Descriere “Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care 
se  
utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură con-
stantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nu-
cleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. “  
Parametru  Specificaţie 
Descriere  termostat utilizat în laborator 
Capacitate  20-35 l 
Domeniul de temperatură  programabil 
  37 - 60 grade 
Rezoluția de programare  ≤ 1 grad 
Timp de funcționare  1 - 999 min, neîntrerupt 
Afișaj  LCD sau LED 
Control   Microprocesor 
Usa dubla  da 
Usa interna din sticla  da 
Construcția interioară  din oțel inox 
Alarmă  vizuala si sonora 
  divergență față de temperatura setată 
Alimentarea  220 V, 50 Hz

30846

58

Incubator 
(ter-

mostat) 
40-60 
L Cod  

250310

bucată 2

Incubator (termostat) 40 - 60 l  
Cod 250310 
Descriere “Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator  
care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură 
constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi 
nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.” 
Parametru Specificaţie 
Descriere termostat utilizat în laborator 
Capacitate 40 - 60 l 
Domeniul de temperatură programabil 
 37 - 60 grade 
Rezoluția de programare ≤ 1 grad 
Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt 
Afișaj LCD sau LED 
Control  Microprocesor 
Usa dubla da 
Usa interna din sticla da 
Construcția interioară din oțel inox 
Alarmă vizuala si sonora 
 divergență față de temperatura setată 
Alimentarea 220 V, 50 Hz

24590



44

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

59

Incubator 
(ter-

mostat) 
80-100 
L Cod  

250320

bucată 3

Incubator (termostat) 80 - 100 l  
Cod 250320 
Descriere “Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator 
 care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură 
constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi 
nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.” 
Parametru Specificaţie 
Descriere Termostat utilizat în laborator 
Capacitate 80 - 100 l 
Domeniul de temperatură programabil 
 37 - 60 grade 
Rezoluția de programare ≤ 1 grad 
Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt 
Afișaj LCD sau LED 
Control  Microprocesor 
Usa dubla da 
Usa interna din sticla da 
Construcția interioară din oțel inox 
Alaramă vizuala si sonora 
 divergență față de temperatura setată 
Alimentarea 220 V, 50 Hz

39561

60

Incubator 
(ter-

mostat) 
80-100 L 

variatia de 
tempera-
tura Cod  
250330

bucată 3

Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură  
Cod 250330 
Descriere “Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator 
 care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură 
constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi 
nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.” 
Parametru Specificaţie 
Descriere termostat utilizat în laborator 
Capacitate 80 - 100 l 
Domeniul de temperatură programabil 
 5 - 70 grade C 
Rezoluția de programare ≤ 1 grad 
Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt 
Afișaj LCD sau LED 
Control  Microprocesor 
Usa dubla da 
Usa interna din sticla da 
Construcția interioară din oțel inox 
Alaramă vizuala si sonora 
 divergență față de temperatura setată 
Alimentarea 220 V, 50 Hz

65298
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61

Agitator 
de labo-
rator (or-
bital) Cod  

250400

bucată 6

Agitator de laborator (orbital)     
Cod 250400    
Descriere Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe 
masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Fo-
losit în laboratoarele din domeniul biofarmaceutic și biomedical.    
Parametru  Specificaţia   
Mișcarea  Orbitală   
Afișarea  Digital   
Diametru al oscilării orbitale  ≥ 3-10 mm    
Control  digital   
Viteză reglabilă  10 - 500 rpm, ±1rpm   
Incrementarea vitezei  10 rpm   
Alimentarea  220-240V, 50Hz   
Adaptor suplimentar necesar pentru plăci și tuburi  da   
Temporizator  funcţionare continuă   
  funcţionare temporizată de la 1min-99h   
Rezistent la prelucrarea chimică  da   
Platforme substituibile  da   
Utilizabile în incubator  da   
  Variaţia de temperatură +5…40°C  

82650

62

Cititor de 
micro-

placi (ELI-
SA) Cod  
250410

bucată 1

Cititor de  microplăci   
Cod 250410  
Descriere Permite efectuarea testelor pentru boli autoimune si 
pentru alergologie prin metode cantitative și calitative.  
Parametrul  Specificația 
Tip sistem  Sistem deschis  
Lungimi de undă  de la ≤ 400 pînă la ≥ 750 nm 
Sursa de lumină  Minim 5 lungimi de undă 
Centrul acurateţea lungimii de undă   +/- 2 nm 
Sensibilitate  ≤0.1 fluor/µm² 
Acurateţe  2% 
Precizie   ≤ 0.3 % 
Linearitatea   +/- 2% 
Timpul de măsurare   ≤ 8 sec 
Sursa de lumină   halogen 
Fotodetector  ≥ 8 
Agitare  3 moduri 
Afișarea  LCD 
Incubator Inclus da 
 Temperatura  + 5⁰C pînă la + 40⁰C 
Data management Display da 
 Memorie internă da 
 Interfață PC da 
 Imprimantă  da 
Calibrarea automată da 
Alimentarea Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da 41347
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63

Spalator 
pentru 
micro-

placi (ELI-
SA) Cod  
250420

bucată 1

Spălător pentru microplăci     
Cod 250420    
Descriere Este fabricat pentru curaţarea diferitor tipuri de micro-
plăci, complet programabil asigurînd soluţii de diferite concen-
traţii, aspiraţie, aspiraţie/combinare/dozare.    
Parametru  Specificaţia   
Canale  de la 8 pînă la 12   
Capabile să spele toate tipurile de microplăci  da   
Dotat cu calibrator  da   
Afișare  LCD   
Programabil  da   
Alarmă  da   
Control  automat   
Numărul ciclurilor de spălare  1…15   
Alimentare  220-240 V, 50 Hz  

34383

64

Incuba-
tor-Agita-
tor pentru 

micro-
placi (ELI-
SA) Cod  
250430

bucată 1

Incubator/Agitator pentru microplaci     
Cod 250430    
Descriere Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe 
masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. 
Folosit în linia ELISA.    
Parametru  Specificaţia   
Mișcarea  Orbitală   
Domeniu de temperatură   +20…60°C   
Reglarea temperaturii  digital, in pasi de 0.1 °C   
Setarea și afișarea frecvenţei de vibrare/a timpului  Digital, LED   
Diametrul oscilării orbitale  ≥ 1.5 mm   
 Viteză reglabilă  250-1200 rpm   
Alimentarea  220-240V, 50Hz   
Adaptor suplimentar necesar pentru plăci și tuburi  da   
Temporizator agitator  funcţionare continuă   
  funcţionare temporizată de la 1min-99h   
Timp de incubare  pana la 48h  

25308

65

Termostat 
labora-
tor Cod  
250510

bucată 1

Termostat laborator    
Cod 250510   
Descriere Termostate de laborator sunt concepute pentru a oferi 
o temperatură constantă predeterminată a obiectului în studii de 
laborator.   
Parametru  Specificație  
Diapazonul temperaturii, ⁰C  0-100  
Stabilitatea termică, ⁰C  ±0,01  
Temperatura mediului inconjurător, ⁰C  0...40  
Umeditatea relativă, %  ≤85  
Capacitatea de încălzire, kW  ≥2  
Capacitatea pompei de debit, l/min  ≥15  
Baie Material Oțel inox  
 Volum, l ≤15  
Display Tip LED/LCD  
 Setarea rezoluție da  
 Timer, min da  
Alimentare  220V, 50Hz 

33008
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Autoclav 
21-25 L, 
cu va-

cuum, cla-
sa B Cod  
270110

bucată 7

Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B  
Cod 270110 
Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presi-
une care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea micro-
bilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv 
produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului 
cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din 
oțel inoxidabil. 
Parametrul Specificația 
Clasa autoclavului Clasa B 
Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox 
Exterior  metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent 
la coroziuni 
Securitate la supraîncălzire da 
Securitate la suprapresiune da 
Alarme acustică vizuală 
Durata sterilizartii reglabilă da 
Control Microprocesor 
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică  pornirea 
ciclului dacă este ușa deschisă  da 
Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare da 
Suprafata exterioara  să nu se încălzească 
Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da 
Imprimanta da 
Afișaj alfanumeric 
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă 
Ciclu de vacuum da 
Pre și post vacuum da, selectabil 
 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata 
Sistem de uscare da 
Facilități de setare timp 
 temperatura 
 eliberare automată a vaporilor 
 racire rapidă 
Volum interior   21 - 25 L 
Precizie timp de sterilizare  1 min 
Rafturi  da, min. 3 tavi 
Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri 
Temperatura de sterilizare 121□, 134□ 
Gama de temperatură 105 - 134 grade C 
Cicluri preprogramate  Sterilizare, uscare 
Înregistrator date  da 
Tip date data 
 timp 
 temperatura 
 presiune 
Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l 
Alimentare  220V, 50 Hz

429576
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67

Autoclav 
100 l cu 

incarcare 
verticala 

(otel inox) 
cu ciclu 
de va-

cuum Cod  
270180

bucată 1

Autoclav 100 l cu încărcare verticală (hotel inox) cu ciclu de va-
cuum  
Cod 270180 
Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătu-
ră verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură 
umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive 
medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căl-
dură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale 
și generale.Construcția interioară este din oțel. 
Parametrul Specificația 
Încărcare  verticală 
Construcția interioară din oțel 
Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. 
Securitate la supraîncălzire da 
Alarme acustică vizuală 
Durata sterilizartii reglabilă da 
Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe 
Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da 
Control electronic Microprocesor 
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică  pornirea 
ciclului dacă este ușa deschisă  da 
Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrșitul procesuluide steri-
lizare da 
Suprafata exterioara să nu se încălzească 
Imprimantă termică da 
Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED 
Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare 
 presiune (prin manometru sau digital) 
 vacuum (prin manometru sau digital) 
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă 
 Ciclu de vacuum 
Pre și post vacuum selectabil 
Sistem de uscare da 
Facilități de setare timp 
 temperatura 
 eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor 
 racire rapidă 
Volum interior 100 l, ± 10 l 
Precizie timp de sterilizare ± 1 min. 
Gama de temperatură: 115 -134 grade C 
Precizie temperatură ± 2□ 
Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da 
“Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de 
sterilizare 
“ da, sa se indice modelul oferit 
Înregistrator date  da 
Tip date data 
 timp 
 temperatura 
 presiune 
Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz

329041
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Autoclav 
200 l cu 

incarcare 
orizontala 

(carac-
teristici 
avansa-
te) Cod  
270220

bucată 1

Autoclav 200 l cu încărcare orizontală  (caracteristici avansate)  
Cod 270220 
Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune 
care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-ter-
mic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgica-
le și generale. Construcția interioară este din oțel  
Parametrul Specificația 
Încărcare  orizontală 
Încărcarea și scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru  zona de primire a 
casoletelor nesterile și zona sterilă 2 uși 
Construcția interioară, camera de sterilizare, camașa, generatorul din oțel inox AISI 316L 
Construcția Exterioară, carcasa, parțile laterale din oțel inox AISI 304 
Camera de sterilizare: dreptunghiulară da 
Sistem vertical automat pneumatic de deschidere a ușilor da 
Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon cu ajutorul sistemului pneumatic și de vacuum da 
Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului da 
Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern da 
Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator da 
Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit da 
Dotat cu pompă de vacuum pe bază de apă, integrat da 
Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat da 
Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj da 
Valvele interne, pneumatice din inox da 
Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurata prin HEPA filtru da 
Securitate la supraîncălzire da 
Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de sterilizare da 
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică  pornirea ciclului dacă este ușa deschisă  da 
Ușa ramîne blocată pînă la scaderea sfîrșitul procesului de sterilizare da 
Alarme acustică, vizuală 
Alarme: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare da 
Durata de sterilizare reglabilă da 
Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe 
Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥ 10 programe 
Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de 
defecțiuni da 
Limbajul interfeței și meniului română sau rusă 
Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da 
Teste susținute: testul de vacuum (scurgere) și testul Bowie-Dick da 
Control electronic Microprocesor 
Senzori electronici de presiune independete “pentru generator, camașa și camera de  
sterilizare” 
Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal da 
Suprafata exterioara să nu se încălzească 
Imprimantă termică da 
Monitorizarea procesului pe ecran tactil LCD  
Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare 
 presiune camerei (digital) 
 presiune cămașa (digital) 
 presiune generator (digital) 
 graficile a ciclului de sterilizare 
Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă 
 Ciclu de vacuum 
Pre și post vacuum selectabil 
Sistem de uscare cu vacuum 
Facilități de setare timp 
 temperatura 
 eliberare automată a vaporilor  
 imprimarea rezultatelor 
Volum interior ≥ 200 litri 
Suport cu rafturi compatibil pentru amplasarea  instrumentelor și casoletelor ≥ 2 suporturi 
 datașabile 
 rafturi min. 2 buc. la fiecare suport 
Cărucior pentru includerea / scoterea și transportarea suportului cu rafturi ≥ 2 buc. 
Precizie timp de sterilizare ± 1 min. 
Gama de temperatură: 121 -134 grade C 
Precizie temperatură ± 2□ 
Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da 
Sistem de osmoză inversă compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: minim 3 nivele de prefiltrare, 
manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă 
cu membrană și sistem de monitorizare a calității apei da, sa se indice modelul oferit  
Sistemul va include compresor de aer da, fără ulei 
Panoul electric da 
Înregistrator date  da 
Tip date imprimate pe hirtie data 
 timp 
 temperatura 
 presiune 
Alimentare 380V, 50 Hz 
Consumabile și accesorii  
Garnitură ușă 4 buc. 
HEPA filtru 2 buc. 
Lubrificator garnitură 2 buc. 
Capcană de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată) 
Hîrtie imprimantă 30 buc.

850000
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Masina de 
spalare 

si dezin-
fectare 

a instru-
menta-

riului chi-
rurgical, 

150L Cod  
270260

bucată 2

Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L  
Cod 270260 
Descriere “Mașină de spălare și dezinfectare a  
instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel” 
Domeniul de utilizare  instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxi-
dabil 
Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților da 
Volumul camerei  ≥ 150 L 
Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 
Camera de spălare construită  din oțel inoxidabil AISI 316L 
Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent da 
Pompa de apă, internă da 
Pompa de aer, internă da 
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii 
apei de scuregere ≤ 90 ° C da 
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur 
în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului da 
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de micropro-
cesor da 
Numărul de uși 1 unitate 
Ușa cu geam din sticlă astfel incît materialele din interiorul camerei să 
poată fi vizibil da 
Iluminare internă a camerei da 
Programe de dezinfecție implicite Min. 10 
Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30  
Ecran LCD, color da 
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a pro-
cesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da 
Limbajul interfeței și meniului română și rusă 
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție da 
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da 
Imprimantă termică, integrată da 
Temperatura de uscare   ≥ 125 grade 
Filtrarea aerului HEPA filtru 
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului da 
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului da 
Brațe rotative pentru jetul de apă  ≥ 2 unități 
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori 
de temperatură electronice de precizie înaltă da 
“Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în  
interiorul canistrelor” da 
Alarme sonore și vizuale 
Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiu-
nilor de remediere da 
Alarma de finalizare a ciclului da 
Tensiunea de alimentare  380V, 50 Hz 
Accesorii și consumabile:  
Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi 
compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtre-
lor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză 
inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se 
indice modelul oferit  
Suport pentru mașina de spălat 1 buc. 
Rafturi de încărcare 2 buc. 
Coșuri pentru instrumente  min. 5 
Hîrtie imprimantă  30 buc. 
Detergent, volum  min. 5L, pentru min. 100 cicluri  
Dezinfectant, volum  min. 5L, pentru min. 100 cicluri

780820
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Sterili-
zator 20 

L Cod  
270300

bucată 3

Sterilizator 20 L  
Cod 270300 
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumente-
lor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox 
Parametru Specificația 
Ventilaţie forţată, controlată electronic 
Construcție interioară oțel inox 
Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă 
Regimuri de sterilizare programabile 
Protecție la supraîncălzire analogical digitală 
Alarme acustică 
 vizuală 
Diagnostic automat cu afișarea codului erorii 
Volumul 20 l, ± 5 l 
Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interio-
rul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior 
Temperatura 50 - 200□ 
Divergență față de temperatura setată ≤ 1□ 
Abatere timp ≤ 1 min 
Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min 
Regim de sterilizare prestabilite 180□, 60 min 
 160□, 150 min 
 120□, 45 min 
Rezoluția de programare  1□ 
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75□ 
Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235□ 
Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore 
Rafturi ≥ 2 
Alimentare 200-240V, 50 Hz 26766

71

Sterili-
zator 40 

L Cod  
270310

bucată 11

Sterilizator 40 L  
Cod 270310 
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumente-
lor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox 
Parametrul Specificația 
Ventilaţie forţată, controlată electronic 
Construcție interioară oțel inox 
Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă 
Regimuri de sterilizare programabile 
Protecție la supraîncălzire analogical digitală 
Alarme acustică 
 vizuală 
Diagnostic automat cu afișarea codului erorii 
Volumul ≥ 40 l 
Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interio-
rul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior 
Temperatura 50 - 200□ 
Divergență față de temperatura setată ≤ 1□ 
Abatere timp ≤ 1 min 
Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min 
Regim de sterilizare prestabilite 180□, 60 min 
 160□, 150 min 
 120□, 45 min 
Rezoluția de programare  1□ 
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75□ 
Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235□ 
Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore 
Rafturi ≥ 2 
Alimentare 200-240V, 50 Hz 158400
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Sterili-
zator 80 

L Cod  
270320

bucată 8

Sterilizator 80 L  
Cod 270320 
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor me-
dicale cu consctrucție interioară din oțel inox 
Parametrul Specificația 
Ventilaţie   forţată, controlată electronic 
Construcție interioară  oțel inox 
Construcție exterioară  cu acoperire anticorozivă 
Regimuri de sterilizare   programabile 
Protecție la supraîncălzire  analogical digitală 
Alarme  acustică 
 vizuală 
Diagnostic automat  cu afișarea codului erorii 
Volumul 80 l, ± 10 l 
Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul ca-
merei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior 
Temperatura 50 - 200□ 
Divergență față de temperatura setată ≤ 1□ 
Abatere timp ≤ 1 min 
Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min 
Regim de sterilizare prestabilite 180□, 60 min 
 160□, 150 min 
 120□, 45 min 
Rezoluția de programare  1□ 
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75□ 
Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235□ 
Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore 
Rafturi ≥ 3 
Suport metal pentru instalarea sterilizatorului da 
Alimentare  200-240V, 50 Hz

137528

73

Steriliza-
tor 200 
L Cod  

270340

bucată 2

Sterilizator 200 L  
Cod 270340 
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor me-
dicale cu consctrucție interioară din oțel inox 
Parametrul Specificația 
Ventilaţie   forţată, controlată electronic 
Construcție interioară  oțel inox 
Construcție exterioară  cu acoperire anticorozivă 
Regimuri de sterilizare   programabile 
Protecție la supraîncălzire  analogical digitală 
Alarme  acustică 
 vizuală 
Diagnostic automat  cu afișarea codului erorii 
Volumul  200, ± 20 l 
Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul ca-
merei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior 
Temperatura 50 - 200□ 
Abaterea temperatură nu mai mare de 3□ 
Abatere timp ≤ 1 min 
Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min 
Regim de sterilizare prestabilite 180□, 60 min 
 160□, 150 min 
 120□, 45 min 
Rezoluția de programare  1□ 
Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la 75□ 
Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235□ 
Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore 
Rafturi ≥ 6 
Suport pentru sterilizator da 
Alimentare  200-240V, 50 Hz

82534
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Distila-
tor Cod  
270400

bucată 7

Distilator    
Cod 270400   
Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calita-
te, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate sca-
zuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.   
Parametru  Specificație  
Recipient  ≥ 2l  
Capacitatea de distilare  ≥ 25 l/h  
Materialul carcasei  oțel inox  
Materialul de contact si elemente de incalzire  oțel inox  
pH   5,0-7  
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm  
Modul de operare  continuu  
Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa  da  
Alimentare  380 V- 50 Hz  
   Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. 

- pentru dispozitive medicale se va prezenta Certificat/extras de 
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

- Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de con-
formitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM 157206

75

Distilator 
cu rezer-
vor Cod  
270410

bucată 2

Distilator cu rezervor    
Cod  270410  
Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calita-
te, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate sca-
zuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.   
Parametru  Specificație  
Recipient   10 l, ± 3 l  
Capacitatea de distilare  ≥ 8 l/h  
Materialul carcasei  oțel inox  
Materialul de contact si elemente de incalzire  oțel inox  
pH   5,0-7  
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm  
Modul de operare  continuu  
Rezervor de stocare a apei distilate  încorporat  
Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa  da  
Accesorii  filtre, praf pentru curățat 

Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. 

- pentru dispozitive medicale se va prezenta Certificat/extras de 
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

- Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de con-
formitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM 69150

76
Negato-

scop Cod  
210700

bucată 5

Negatoscop    
Cod 210700   
Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radio-
grafice sau tomografice   
Parametru  Specificație  
Nr. de cadre  ≥2  
Nr. de lampe  ≥2  
Reglare luminozitate  da  
Fixarea filmelor   da  
Fixare   masă/perete  
Ecran anti-glare  da  
Alimentare  220V, 50Hz 37500
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Sistem 
videoen-
doscopic 

pentru 
videogas-
troscopie 

(carac-
teristici 
avansa-
te) Cod  
290150

bucată 1

Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)    
Descriere Sistem video pentru investigarea  și tratamentului căilor gastrice   
Cod 290150   
Parametrul   Specificația 
Videoprocesor Intrări cameră  ≥1 
 Imaginea HDTV / HD  ≥1920x1080 pixeli 
 Controale / caracteristici Ajustare nuanță da 
  Iluminare auto 
  Balans de alb auto 
  Acuitate da 
  Videocompensare da 
  Înghetarea imaginii da 
  Iris automat da 
  “Reducerea zgomotului 
imaginii” da 
  Zoom electronic da 
 Ieșiri RGB 1 
  Y/C ≥1 
  Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da 
Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata 
mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei   da 
Sursa de lumină      Tip lampă  Xenon sau LED 
 Timp de viață lampă  ≥500 h 
 Putere lampă  “≥ 250 W pentru lampa Xenon,  
pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W” 
 Putere lampă de rezervă  ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) 
 Contor lampă  da, (doar in cazul lampii Xenon) 
 Mod standby  da 
 Lampă de rezervă   da, (doar in cazul lampii Xenon) 
Periferice disponibile Display medical HD  ≥ 23 inch 
 “Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin  
una din metode”  DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil 
 Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu)  ≥ 50 înregistrări 
 Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice  da 
 Suport pe rotile  da 
Sistem de furnizare a aerului/apei    minim 3 regimuri de lucru 
   volumul vasului pentru apă minim 250 ml 
Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit  modelul 
 Tip  Separat de procesor 
 Volumul rezervorului  ≥ 1,4  litri 
 Vid  da 
 Dirijarea nivelului de aspirare  în trepte 
Accesorii:  Sursa de lumină modelul oferit 
   1 unit. 
  Pompă  inclusă 
         0,3- 0,6 Pa 
  Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon) 
  Piesă bucală 2 unit.  
  Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) 
  Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar 
  Vas de revervă pentru aspirator  ≥ 1,4  litri, 1 unit. 
  Filtre pentru aspirator 5 unit. 
  Display medical HD ≥ 23 inch 
   să se indice modelul 
  Troliu  cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul proce-
durilor 1 unit. (să se indice modelul) 
  Polițe reglabile la înălțime 4 unit.  
Videogastroscop Să se indice modelul oferit  modelul 
 Tip HDTV / HD  ≥  1920x1080 pixeli 
 Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si struc-
turile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei  da 
 Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm 
  Lungime de lucru  ≥  1000 mm  
  Diametrul exterior ≤ 9.2 mm 
  Marcaj de lungime da 
 Canal de lucru  Numărul de canale ≥1 
  Diametrul  ≥ 2,8 mm 
 Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade 
  Înclinația cîmpului vizual 0 grade 
  Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm 
 Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade 
  Stînga/dreapta 100/100 grade 
 Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥ 4 
  înghețarea imaginii da 
  eliberarea imagini da 
  capturare imaginii da 
  reglarea intensității lumnii da 
  reglarea tonului de culoare (filtre optice) da 
  modificarea contrastului da 
  zoom electronic da 
 Spălarea obiectivului  da 
 Metode de sterilizare  Chimic 
   Etilen oxid opțional 
   Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare

660000
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Dispozitiv 
de repro-
cesarea 

automata 
a unui 

endoscop 
cu usca-
rea cana-
lelor Cod  
290420

bucată 1

Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea 
canalelor    
Cod 290420   
Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un 
sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.   
Parametru   Specificaţia 
Configuratie   Static pe podea sau masă 
Endoscoape per ciclu   ≥ 1 
Ecran   LCD 
Numărul de canale de conectare   ≥ 5 
Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare  
≤ 30 min. 
 Dezinfectarea/ Sterilizarea   
 Clătire    
 Uscare canalelor cu aer sau cu alcool   
În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adițio-
nale de precurățare   da 
Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat   
da 
Monitorizarea nivelului de agenți   da 
Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus  da 
 Fujifilm  da 
 Pentax  da 
 Storz  da 
 Alți producători  indicați producătorii oferiți 
Tipuri agenti antimicrobieni   Chimici (peracetic acid, glutaral-
dehyde, chlorinedioxide) 
Reservor, l   ≥ 9 litri 
Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul 
întregului ciclu de dezinfecție   da 
Variația de temperatură   ≤ 55 grade 
Dozarea automată a agenților de dezinfectare   da 
Dozarea automată a agenților de curățare   da 
Alarma   Automată 
Stand pe roți   da 
Compresor de aer   da 
Autodezinfectare   da 
Sistem de filtrare a apei   da 
Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacu-
ate dupa fiecare etapa a ciclului)   da 
Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588  da 
Accesorii și consumabile:    
Adaptoare de conectare pentru: Olympus  da 
 Fujifilm  da 
 Pentax  da 
 Storz  da 
 Alți producători  indicați producătorii oferiți 
Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare 
a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie 
livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului   da 
Soluție de spălare   min. 100 cicluri 
Soluție de dezinfectare   min. 100 cicluri

556628
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Ultraso-
nograf 

General, 
Cardiac, 
perfor-
manta 

inalta Cod  
300100

bucată 1

Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă   
Cod  300100 
APLICAŢII CLINICE  General, cardiac 
PROBE PORTURI  ≥5, cel putin 4 active 
PROBE TIP, MHz Linear 4 - 13 MHz 
  numar de elemente ≥192 
 Convex 1.5 -5,5 MHz 
  “numar de elemente ≥192 
Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)” 
 Phased/Vector 1,5-5 MHz 
  numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cris-
tal) 
 Tehnologie de conectare probe fara pini (pinless) 
NIVELE DE GRI  ≥ 256 
GAMA DINAMICA  ≥ 260dB 
Adâncimea scanării  ≥ 40 cm 
PREPROCESARE, canale digitale  ≥ 6.000.000 
POSTPROCESARE  da 
IMAGINE MODURI M-mod da 
 M-mod și 2-D da 
 Mod Anatomic si Anatomic Curbat da 
 Harmonic imaging da 
 Imagine prin Compunere Spatiala da 
DOPPLER Tip CW, PW, CFM 
 Afișare frecvenţă da 
 Afișare viteză da 
 Power Doppler da 
 Duplex da 
 Triplex da 
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da 
 Diapazon dinamic selectabil da 
 Focalizare de transmisie ajustabilă da 
 Focalizare de recepţie dinamică da 
 Măsurători pe reluarea video da 
 Măsurarea automată a intimei-media da 
 Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da 
 Analiza cantitativa TDI da 
 Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da 
PAN/ZOOM imagine în timp real da 
 imagine îngheţată da 
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SS-
D+HDD) 
 Cine da 
DICOM 3.0 COMPLIANT  da 
PACHETE DE ANALIZĂ General da 
 Cardiac  
 Regim panoramic avansat da 
 Elastografie strain (de compresie manuală) da 
 Elastografie sharewave (compresie acustică) da 
 Altele Să se indice 
GHID ACE Transrectal da 
 Transperineal da 
MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥23” 
 Unghi de vizualizare ≥175° 
Monitor integrat de control touch-screen ≥12” 
Panou de control reglabil pe înălțime manual 
Încălzitor gel  da 
Imprimantă digitala alb-negru da 
Port USB ≥5 da 
DIVIZARE MONITOR  da 620400
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Ultraso-
nograf 

General, 
OB-GYN, 
perfor-
manta 
medie 

Cod  
300210

bucată 1

Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă medie   
Cod  300210 
APLICAŢII CLINICE  Abdominal, OB/GYN, Urologice, Pediatrice, MSK, Vascular, Părți 
moi 
Consolă cu mișcări independente Sus/Jos 
  Dreapta/Stînga 
PROBE PORTURI Active  ≥ 4 
PROBE TIP, MHz Linear   4 - 12 MHz 
  Elemente fizice:≥ 192 
 Convex  Single Cristal  1,5 - 7,5 MHz 
  Elemente fizice:≥ 192 
 Single Cristal Edovaginal/Endorectală  5 - 9 MHz 
  Elemente fizice:≥ 192 
  Radius:≤ 9 mm 
 Volum 3D 2 - 6 MHz 
Frecvența maximă a sistemului  ≥ 22 MHz 
NIVELE DE GRI  ≥ 256 
PREPROCESARE, canale digitale  ≥ 6 000 000 
GAMA DINAMICA  ≥ 260 dB 
Adîncimea de scanare  ≥ 40 cm 
POSTPROCESARE  Mape culore 
  Inversare spectru 
  Unghi de scanare 
  Baseline 
Multifrecvențe  ≥ 5 
 MODURI de Scanare 2-D mod da 
 M-mod da 
 Mod Panoramic da 
 Mod Trapizoidal da 
 Compunere spațială ≥ 7 trepte 
 Mod de procesare adaptivă pentru  eliminarea artefactelor și zgomotelor de 
imagine ≥ 10 trepte 
 Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a 
ultrasunetului în diferite  țesuturi Da 
 3-D (freehand) da 
 3-D/4D da 
 Vizualizare Tomografică în scanarea 4D Da 
 Harmonic imaging da 
DOPPLER Tip  PWD, PDI, Color Doppler, TDI 
 Direcțional-PDI da 
 Vizualizare îm rezuluție înaltă a fluxului sangvin da 
 Duplex da 
 Triplex da 
 Metode de masurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real 
Moduri de vizualizare 2D/PW Da 
 2D/Color Doppler Da 
 2D/M mode Da 
 2D/PW/ Color Doppler sau PDI Da 
 Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI da 
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da 
 Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod, Modurile 
Doppler, Doppler Basline  
 Auto IMT da 
 Calculor folicular in 2D mod da 
 Auto NT da 
 Rapoarte  Auto generare 
PAN/ZOOM imagine în timp real da 
 imagine îngheţată da 
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB 
 Butare rapidă ≥ 120 GB SSD 
 Cine da 
DICOM 3.0 COMPLIANT  da 
MONITOR integrat de control de tip touch  ≥ 12’’ 
PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN  da 
 MSK da 
 Elastografie în timp real da 
 Elastografie de tip Shear wave da 
 Detectarea automată a leziunilor glandei mamare în timp real da 
MONITOR Dimensiune ≥ 21” 
 Rezoluție ≥1920x1080 
Periferice Încălzitor de gel Da 
 Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului Da 435000
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Concen-
trator de 
oxigen 

10L Cod  
110401

bucată 1

Concentrator de oxigen 10L  
Cod 110401 
Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacien-
tului. 
Parametru Specificatie 
Tip portabil pe 4 roți 
Concentrația O2 in fluxul produs ≥  90% 
Reglarea fluxului de O2  min. 2 - 10 L/min 
Indicatorul fluxului grafic/numeric 
Nivelul zgomotului produs ≤ 55 dB 
Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD 
Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc 
Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 
Alarme vizuale dacă concentratia O2 ≤ 82%  da 
Alarme sonore dacă fluxul este redus da 
Deviere la concetratia de O2 ±3% 
Borcan de umidificare a O2 2 buc. 
Mască facială 2 buc. 
Canulă nazală 2 set. 
Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. 
Alimentare 220 V 50 Hz 14000

82

Butelie 
oxigen 5 
litri Cod  
110510

bucată 7

Butelie oxigen     
Cod  110510  
Descriere  Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacien-
tului.  
Parametru  Specificatie  
Tip  portabil  
Volum  ≥5 l  
Material  “oțel/aluminiu/  
metal galvanizat”  
Manometru de control  pe reductor  
Flowmetru presiune  0-15 l/min  
Presiune de incarcare  ≥ 200 atm  
Tub pentru conectare la butelia de oxigen  ≥ 2 buc.  
Mască facială  ≥ 2 buc.  
Canulă nazală  ≥ 2 buc.  
Geanta de transport  da 52787
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Unitate 
stomato-

logica (ca-
racteristici 
avansate) 

Cod  
120120

bucată 4

Unitate stomatologică (caracteristici avansate)      
Cod 120120     
Descriere  Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igienă 
dentară și 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  
  Programe de poziţionare   minim 3  
  Accesorii  cotiere  
Scaun medic  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea chimică  
  Sarcina maximă  ≥ 150kg  
  Înălţime  reglabilă  
  Suport spate  reglabil  
  Suport picior  da  
Masa dentistului  Turbină  da  
  Seringă cu 3 căi  apă,  aer, spray  
    vîrf angulat 90⁰, detașabil  
  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 aceleași funcții ca la masa dentistului  da  
  Camera intraorală  da  
  Lampă fotopolimer  da  
Bloc hidraulic  “Bol din ceramică sau sticlă  
detașabil”  da  
  Clătitor  da  
  Filtru pentru impurităţi  da  
  Posibilitatea programării volumului de apă  da  
Turbină dentară  Sistem buton la schimbul borului  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 detașabil, autoclavabil  da  
  Fregvenţa de lucru  25 pînă la 31 KHz  
  Intensitate  reglabilă  
  Tip vîrfuri  ≥ 4  
Compresor  Fără ulei  da  
  Putere  ≥1,5kw  
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 661684



60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

84

Lampa 
pentru 

examina-
re, brat 
flexibil 

(caracte-
ristici de 

baza) Cod  
130100

bucată 6

Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza)  
Cod 130100 
Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil  
Alimentare  220V, 50Hz. 
Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 120 mm 
Temperatura culorii 4000 - 5500 K 
Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) 
Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala 
Baza  cu acoperire anticorozivă 
Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED 
Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h 
Braț flexibil da 
Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux 
Mobil pe suport cu minim 5 roți da 36228

85

Lampa 
pentru 

examina-
re, brat 

articulat 
(caracte-

ristici me-
dii) Cod  
130110

bucată 1

Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii)  
Cod 130110 
Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil  
Alimentare  220V, 50Hz. 
Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 150 mm 
Temperatura culorii 4000 - 5500 K 
Ajustarea intensității luminii da 
Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) 
Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala 
Baza  cu acoperire anticorozivă 
Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED 
Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h 
Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad 
Braț articulat da 
Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 40 000 lux 
Mobil pe suport cu minim 5 roți da 
“Mîner pentru ajustarea înclinarii 
reflectorul lămpii” da 7638

86

Lampa 
pentru 

examina-
re, brat 

articulat 
(carac-
teristici 
avansa-
te) Cod  
130120

bucată 17

Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate)  
Cod 130120 
Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil  
Alimentare  220V, 50Hz. 
Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 180 mm 
 focusabil 
Indexul de culoare, Ra ≥ 95 
Temperatura culorii 4000 - 5500 K 
Ajustarea intensității luminii da 
Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) 
Distanța de lucru 800 - 1400 mm 
Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala 
Baza  cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți 
Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED 
Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h 
Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad 
Braț articulat da 
Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 45 000 lux 
Mobil pe suport cu minim 5 roți da 
“Mîner pentru ajustarea înclinarii 
reflectorul lămpii” da 1878500
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Lampa 
germicida 
(varianta 
de masa) 

Cod  
130130

bucată 11

Lampă germicida (varianta de masă)  
Cod 130130 
Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului, lichidului  
etc. 
Alimentare 220V, 50Hz 
Mobilă cu ușițe Da 
Numar de tuburi 1 sau 2 
 ≥ 30W 
Spectru de raze  UV + vizibil 
Tuburi ≥ 8000 ore 
Unghiul de iradiere  reglabil pîna la 100 grade 
 fara reflector 

Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. 

- pentru dispozitive medicale se va prezenta Certificat/extras de 
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

- Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de con-
formitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM 35200

88

Lampa 
germicida 
(varianta 
stationa-
ra) Cod  
130140

bucată 151

Lampă germicidă (varianta staționară)  
Cod 130140 
Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea 
sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. 
Alimentare 220V, 50Hz 
Montabila pe tavan sau perete Da 
“Lampa cu tuburi,  
tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată” cu 1 tub, 
30W, ≥ 10 m² 
Spectru de raze  UV + vizibil 
Unghiul de iradiere  180 grade 
Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore

Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. 

- pentru dispozitive medicale  se va prezenta Certificat/extras de 
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

- Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de con-
formitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM 57078

89

Lampa 
germicida 
(varianta 

stationara 
20m) Cod  

130150

bucată 140

Lampă germicidă (varianta staționară 20m)  
Cod 130150 
Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea 
sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. 
Alimentare 220V, 50Hz 
Montabila pe tavan sau perete Da 
Lampa cu tub inclus cu 1 tub, area de dezinfectare ≥ 20 m² 
Spectru de raze  UV + vizibil 
Unghiul de iradiere  180 grade 
Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore

Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. 

- pentru dispozitive medicale  se va prezenta Certificat/extras de 
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

- Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de con-
formitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM 455420
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Lampa 
germicida 
(varianta  

mobi-
la) Cod  
130160

bucată 23

Lampă germicida (varianta mobilă)   
Cod 130160  
Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperi, 
coridoare etc.  
Alimentare 220V, 50Hz  
Suportul Mîner pentru transportare da 
 min. 3 roți da 
 min. 2 cu frînă da 
 Lampile fară reflector da 
Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² da 
Tuburile tuburile incluse în set da 
 ≥ 8000 ore  da 
Spectru de raze  UV + vizibil da 
Unghiul de iradiere  360 grade da

Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. 

- pentru dispozitive medicale  se va prezenta Certificat/extras de 
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

- Pentru echipamente electrice se va prezenta Declaraţie de con-
formitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM 107088

91

Lampa fo-
toterapie 

pentru 
nou-nas-
cuti (ca-

racteristici 
medii) 

Cod  
130270

bucată 1

Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii)  
Cod 130270 
Descriere Lampă de fototerapie UV  pentru a scădea nivelul de 
bilirubină în sînge la  nou-născuți, prematuri 
Tip pacient nou-născut, prematur 
Mobilă Da 
Troleu stabil cu min. 4 roți cu frînă Da 
Acoperire anticorozivă Da 
Înălțime ajustabilă ≥ 140-160 mm 
Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare Da 
Unghi de iradiere la 90 grade Da 
Tipul sursei UV LED 
Lungimea de undă 430-460nm 
Nivele de iradiere ≥ 2, (normal, intensiv) 
Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal ≥ 30 µW / cm2/ nm  
Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv ≥ 55 µW / cm2 / nm 
Suprafața de iradiere la 30 cm ≥  50x20 cm 
Durata de viață a sursei de lumină ≥ 50 000 ore 
Contor de timp digital Da 
Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz 20000

92

Cîntar 
electronic 

pentru 
adulţi cu 
taliome-
tru Cod  
130700

bucată 10

Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru   
Cod 130700  
Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea gre-
utăţii   
Parametru  Specificaţia 
Greutatea maximă  ≥ 200 kg 
Precizie  ≤ 100 gr 
Pornirea/Închiderea  Automată 
Ecran LCD  ≥ 65x25 mm 
Alimentare   rețea 220V, 50Hz 
Autocalibrare  da 
Taliometru  da, 200 cm 49120
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Cintar 
electronic 

pentru 
adulti 
(220V) 

Cod  
130710

bucată 8

Cîntar electronic pentru adulţi (220V)   
Cod 130710  
Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea gre-
utăţii   
Parametru  Specificaţia 
Greutatea maximă  ≥ 200kg 
Precizie  ≤ 100 gr 
Pornirea/Închiderea  Automată 
Ecran LCD  ≥ 65x25mm 
Alimentare   rețea 220V, 50Hz 
Autocalibrare  da 36544

94

Cintar 
electronic 

pentru 
adulti (ba-
terie) Cod  

130720

bucată 2

Cîntar electronic pentru adulţi (baterie)   
Cod 130720  
Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea gre-
utăţii   
Parametru  Specificaţia 
Greutatea maximă  ≥ 200kg 
Precizie  ≤ 100 gr 
Pornirea/Închiderea  Automată 
Ecran LCD  ≥ 65x25mm 
Alimentare   baterie internă 
Autocalibrare  da 8500

95

Cintar 
mecanic 
pentru 

adulti Cod  
130730

bucată 9

Cîntar mecanic, pentru adulţi    
Cod 130730   
Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea 
greutăţii    
Parametru   Specificaţia 
Greutatea maximă   ≥ 200kg 
Precizie   ≤ 100 gr 
Calibrare manuală   da 35505

96

Cintar 
mecanic 
cu tali-

ometru, 
pentru 

adulti Cod  
130740

bucată 13

Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulţi  
Cod 130740 
Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea gre-
utăţii  
Parametru Specificaţia 
Greutatea maximă ≥ 200 kg 
Sensivitatea ≥ 100 gr 
Precizie ≤ 100 gr 
Taliometru da, 200cm 
Calibrare manuală da 50856

97

Cintar 
electronic, 

pentru 
nou-nas-
cuti Cod  
130800

bucată 49

Cîntar electronic, pentru nou-născuţi    
Cod 130800   
Descriere Cîntar pentru nou născuţi  destinat pentru determina-
rea greutăţii    
Parametru   Specificaţia 
Greutatea maximă   20 - 25 kg 
Precizie   ≤ 5 gr 
Functia fixare greutate, (TARE)   da 
Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se 
misca   da 
Pornirea/Închiderea   Automată 
Ecran LCD   ≥ 65x25mm 
Alimentare    220V, 50Hz sau baterie internă 
Autocalibrare   da 44002
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98

Cintar 
mecanic, 

pentru 
nou-nas-
cuti Cod  
130810

bucată 12

Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi    
Cod 130810   
Descriere Cîntar pentru nou născuţi  destinat pentru determina-
rea greutăţii    
Parametru   Specificaţia 
Greutatea maximă   15 - 20 kg 
Precizie   ≤ 10 gr 
Calibrare manuală   da 14796

99

Pat cu 
aer flui-

dizat Cod  
140300

bucată 5

Pat cu aer fluidizat   
Cod 140300  
Descriere Paturi aero-hidrice cu saltele cu presiunea alternantă. 
Acest grup de produse include paturile ce scad presiunea de in-
terfață între pielea pacientului și mediul de suport prin distribui-
rea uniformă a masei pacientului pe pat. Aici nu sunt incluse alte 
produse antiescare, așa ca saltele cu apă, saltele cu spumă, perne 
cu presiune alternantă (cele cu înălțimea mai mică de 9 cm, cînd 
sunt umflate).  
Parametrul  Specificația 
Greutatea pacientului cu utilizare geriatrică ≥ 159 kg 
 fără utilizare geriatrică  ≥ 272 kg 
Siguranța control CPR da 
 alarme da 
Nivelul de zgomot la capul patului  < 35 dB 
Temperatura  ≤ 40.5  
Accesorii suport IV  da 
 Filtre de aer de intrare  da 
 manometru  da 
 cadru ortopedic da 700000

100

Targa-sal-
tea sani-
tara Cod  
140350

bucată 4

Targa-saltea sanitară    
Cod 140350   
Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienti-
lor, in cadrul departamentului de urgenta   
Parametru  Specificație   
Tip  pliantă  
Caracteristici Fixare pacient da  
 bară de transport da  
Material stofă reziztentă lavabilă 6 - 8 minere  
Picioare  da  
Acoperire  Poliester + PVC  
Sarcina maximă  ≥ 150 kg  
Dimensiuni  ≤ 210 x 90 cm  
Geanta de transport  da 9140

101
Targa sa-

nitara Cod  
140360

bucată 7

Targa sanitară    
Cod  140360  
Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienti-
lor, in cadrul departamentului de urgenta.   
Parametru  Specificație   
Tip  pliabila  
Caracteristici Fixare pacient da  
 Tetieră reglabilă da  
Material Bară de transport Oțel inox/Al  
Acoperire  stofă reziztentă lavabilă  
Sarcina maximă  ≥ 150 kg  
Dimensiuni in stare  intinsa  ≤ 209 x 60 x 15 cm  
Dimensiuni in stare pliata  ≤ 98 x 60 x 20 cm  
Cadru de metal cu minim 3 bare transversale  Să se atribuie di-
mensiunilor constructive 23576
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102

Brancarda 
sanitara 
(caracte-
ristici de 

baza) Cod  
140370

bucată 10

Brancarda sanitara (caracteristici de baza)    
Cod 140370   
Descriere “Brancardă destinată pentru  
transportarea pacienților”   
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  
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă  da, detașabilă  
“Să fie dotată cu rotile/bamper de  
protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete”  
da 207470

103

Brancarda 
sanitara 
(carac-
teristici 
avansa-
te) Cod  
140380

bucată 2

Brancarda sanitara  (caracteristici avansate)    
Cod 140380   
Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților   
Parametru  Specificație   
Tip  hidraulic  
Secțiuni  ≥ 3  
Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 12 grade  
 “Antitredelinburg cu 
 ajutorul unui amortiztor” ≥ 12 grade  
Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz  ≥ 80 grade  
Control manual  da, din ambele părți  
Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C)  da  
Nișe pentru casete x-ray  minim 3 buc.  
Reglabilă pe înălțime  55 - 80 cm  
Bare laterale, pliabile  da  
Roți Diametru ≥ 15 cm  
 “Frine cu blocare centrală 
la toate 4 roți” da  
 “Posibilitatea de blocare 
 a direcției roților” da  
Material  “oțel inox vopsit  
electrostatic”  
Sarcina maximă   ≥ 230 kg  
Dimensiuni  ≥ 200 x 75 cm  
Mînere pentru transportarea brancardei  da  
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă  da, detașabilă  
Suport pentru balon de oxigen  da  
“Să fie dotată cu rotile/bamper de  
protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete”  
da 65022
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Pat multi-
functional 

pentru 
adulti 

(6-8 po-
zitii) Cod  
140400

bucată 6

Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii)   
Cod 140400  
Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reani-
mare  
Parametrul  Specificația 
Tip  multifuncțional  cu 6-8 poziții 
Tip pacient  adult 
Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simbo-
luri grafice 
 Funcționalități poziționare sedentară 
  poziționare Trendelenburg 
  poziționare anti-Trendelenburg 
Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da 
Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg 
Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm 
Rotile Diametru ≥12.5 cm 
 Sistem de blocare  la minim 2 rotile 
Parapete de protecție laterale  da 
Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic  ≥ 43 x 
43 cm 
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie 
electrică  opțională 
Alimentare   220 V, 50 Hz 
Saltele lavabile ortopedică  da 180150

105

Pat pe-
diatric 

standard 
(mecanic) 

pentru 
adoles-

centi Cod  
140410

bucată 5

Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți    
Cod 140410  
Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenţi, destina-
te pentru staţionarea pacienţilor  
Parametrii   Specificația 
Construcția, căptușeala  Netoxic 
  Fără margini ascuțite 
Poziţionare Secţiune spate și picioare Reglabilă 
Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile inte-
rioare ale patului 
Barele de protecție laterale  Detașabile 
Rotile Diametru ≥10 cm 
 Frînă ≥2 
Înălțime  Reglabilă 
Accesorii  Husă pentru saltea 425000

106

Fotoliu 
ginecolo-
gic (carac-
teristici de 
baza) Cod  

140500

bucată 1

Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza)  
Cod 140500 
Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații gi-
necologice 
Parametrul  Specificația 
Acțiune electromecanică 
Secțiuni ≥ 3 
Suporturi pentru mîini 
 pentru picioare 
Carcasul oțel vopsit electrostatic 
Suprafața  acoperită cu material moale, rezistent la detergenți 
chimici  
Înălțime reglabilă 60 - 90 cm 
Capacitate maximă ≥ 180 kg 
 26227
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Fotoliu gi-
necologic 
(caracte-

ristici me-
dii) Cod  
140510

bucată 6

Fotoliu ginecologic (caracteristici medii)  
Cod 140510 
Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații gi-
necologice 
Parametrul  Specificația 
Acțiune electromecanică 
Secțiuni ≥ 3 
Suporturi pentru mîini 
 pentru picioare 
Carcasul oțel vopsit electrostatic 
Suprafața  acoperită cu material moale, rezistent la detergenți 
chimici  
Înălțime reglabilă 55 - 90 cm 
Capacitate maximă ≥ 200 kg 
 156684

108

Frigider 
mortuar, 2 
locuri(ca-

racteristici 
avansa-
te) Cod  
140760

bucată 2

Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate)    
Cod 140760   
Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor 
în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: 
boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă.   
Parametrul  Specificaţia   
Nr. de locuri  2  
Intervalul de temperatură  0°C -+10°C  
Control temperatură  programabilă  
Afișaj temperatură  alfanumeric  
Structura cutiei Intern/extern oțel inox (AISI 304)  
 Izolare poliuretan  
 Grosime izolare ≥ 80 mm  
Uși Tip inchidere ermetic  
Sertar Material oțel inox   
 Glisant da  
Tip decongelare  automat  
Orificiu drenaj  da  
Sistem de semnalizare Sonor da  
 Vizual da  
Iluminare interior  da  
Sistem ventilare  da 400000

109
Lampa cu 
fanta Cod  

170100
bucată 1

Lampă cu fantă   
Cod 170100  
Descriere Microscop binocular care permite examinarea stere-
oscopică detaliată a structurilor oculare.   
Parametrul  Specificația 
Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0-10 minimum, adjus-
tabilă 
 Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, adjustabilă 
 Rotirea, grade 0-90 
 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură 
Microscopul Tipul  Binocular 
 Mărire totală 10x minimum 
 Metoda de schimbare a măririi Să se indice  
 Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim 
Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥100 
 Deplasare în adâncime, mm ≥100 
 Deplasare în înălțime, mm ≥30 
 Reglare fină de la  joystick, mm ≥±10 
 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 
Alimentarea, 220 V, 50 Hz  da 
Accesorii  Setul standard 
 Bec 2 buc. 120763
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110

Goni-
oscop 
Cod  

170510

bucată 3

Gonioscop    
Cod 170510   
Descriere Gonioscop - dispozitiv care permite examinarea un-
ghiului irido-cornean si periferia retinei.   
Parametru  Specificație  
Oglinzi  ≥3  
Unghiul de inclinare a lentilelor  60°/66°/76°  
Mărire  ≥1,0x  
Mărire (spot) laser  ≤0,94x  
Distanța de focusare, mm  15 54000

111
Lentila 

Volk Cod  
170520

bucată 4

Lentila Volk    
Cod 170520   
Descriere Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirec-
te   
Parametru  Specificație  
Dioptrii  ≥ 20D optional 
  ≥ 72D da 
  90D da 
Mărire (spot) laser  ≤0,94x  
“Distanța de focusare, 
 mm”  ≤ 40 mm 39692
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112

Electroen-
cefalograf 

pentru 
monito-
rizarea 

EEG con-
tinua Cod  

260120

bucată 1

Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă 
 
Cod 260120 
Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, 
filtrează și înregistrează semnalul EEG și printează datele pentru 
proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG 
dedicate pentru utilizarea continuă.  
Parametrul Specificația 
Aplicații Diagnosticul EEG da
 Monitorizarea EEG da
 PSG (Polysomnography) da
 LTM (Long Term Monitoring) da
 Electroencefalografia da
 Altele da
Numărul de canale EEG  ≥32 
Rezoluția datelor EEG, bit  ≥ 24
Gama frecvenței de lucru, Hz  >200
Display Funcția freez da
 Afișare derivații ≥32 
 Dimensiuni ≥ 20 inci
 EEG în timp real da
Verifricarea impendanței electrodului  Automată
Filtru de rejecție comună, dB  100 la 50 Hz
Impendanța preamplificatorului, Mohm  ≥ 10 
Calibrarea  automată da
 Rata de calibrare selectată de utilizator da
Detectarea și interpretarea datelor  da
Alarme  da
Video digital LTM da
 minim. SD da
 Sincronizarea cu EEG da
 Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h
Fotostimulator  da
Interfașă de ieșire  da
I/O auxiliare  da
SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM 
min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da
Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash 
drive; da
Printer  da
Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, 
evenimente, ora/data, ID Pacient da
Afișări Afișare oră, data da
 Afișare ID pacient da
Alimentare 220 V, 50 Hz da

387798
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Electro-
cardiograf 
3 canale, 
caracte-
ristici de 
baza Cod  
260200

bucată 1

Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza   
Cod 260200  
Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/
sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu 
display monocrom.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient  adult, pediatric 
Numărul de canale de procesare  3 
Configurația Portabil da 
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual 
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv 
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% 
Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz 
 Filtru muscular 25, 35Hz 
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz 
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz 
 Filtru de rețea 50 Hz 
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm 
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz  > 100 dB 
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit 
Scurgeri spre pacient prin electrozi  ≤10 μA 
Detector de pacemaker  da 
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual  da 
Imprimantă Termică încorporată 
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm 
 Să se indice numele derivației printate da 
 Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s 
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezo-
luție orizontală) la viteza de 25 mm/s 
 Derivațiile înscrise minim 12 
 Numărul de derivații înscrise simultan 3 
 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu 
dispozitivul ECG da 
Display Grafic da 
 LCD monochrmon da 
 “Monitorizarea pe display: 
data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile” da 
 Marime ecran  ≥ 3 inch 
 Rezoluție display ≥ 320x240 
 Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului  Nume, ID, vîrsta, 
sex, greutate, înălțimea 
Ajustarea automată a izoliniei  da 
Identificarea aritmiei  da 
 Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM 
 Acuratețea ± 1 BPM 
Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da 
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  
 Timpul interpretării minim 10 s 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Baterie internă reîncărcabilă da 
Timp operare autonomă  ≥ 2 h 
Protecție defibrilator  da 
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da 
 status sistem da 
 deconectare alimentare rețea da 
 baterie descărcată da 
Accesorii   
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și mem-
branari de tip clește (4 buc.)  2 set. 
Hîrtie termică   30 buc. 
Gel de contact  1 litru 13540
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Electro-
cardiograf 
3 canale, 

caracteris-
tici avan-
sate Cod  
260210

bucată 5

Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate   
Cod 260210  
Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/
sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu 
display color.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient  adult, pediatric 
Numărul de canale de procesare  3 
Configurația Portabil da 
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual 
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv 
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% 
Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz 
 Filtru muscular 25, 35Hz 
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz 
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz 
 Filtru de rețea 50 Hz 
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm 
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz  > 110 dB 
Convertor analog-digital  ≥ 16 bit 
Scurgeri spre pacient prin electrozi  ≤10 μA 
Detector de pacemaker  da 
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual  da 
Imprimantă Termică încorporată 
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm 
 Să se indice numele derivației printate da 
 Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s  
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezo-
luție orizontală) la viteza de 25 mm/s 
 Derivațiile înscrise minim 12 
 Numărul de derivații înscrise simultan 3 
 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu 
dispozitivul ECG da 
Display Grafic, LCD TFT color da 
 “Monitorizarea pe display: 
data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile” da 
 Marime ecran  ≥ 3 inch 
 Rezoluția ≥ 320x240 pix 
 Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor 
ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere)  da 
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului  Nume, ID, vîrsta, 
sex, greutate, înălțimea 
Ajustarea automată a izoliniei  da 
Identificarea aritmiei  da 
 Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM 
 Acuratețea ± 1 BPM 
Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da 
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  
 Timpul interpretării minim 10 s 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Baterie internă reîncărcabilă da 
Timp operare autonomă  ≥ 3 h 
Protecție defibrilator  ≥ 400 J 
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da 
 status sistem da 
 deconectare alimentare rețea da 
 baterie descărcată da 
Accesorii   
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6  buc.) și mem-
branari de tip clește (4 buc.)  2 set. 
Hîrtie termică   30 buc. 
Gel de contact  1 litru 74585
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Electro-
cardiograf 
6 canale, 

caracteris-
tici avan-
sate Cod  
260221

bucată 1

Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile   
Cod 260211  
Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau inter-
pretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient  adult, pediatric 
Numărul de canale de procesare  3 
Configurația Portabil da 
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual 
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv 
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% 
Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz 
 Filtru muscular 25, 35Hz 
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz 
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz 
 Filtru de rețea 50 Hz 
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm 
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz  > 110 dB 
Convertor analog-digital  ≥ 16 bit 
Scurgeri spre pacient prin electrozi  ≤10 μA 
Detector de pacemaker  da 
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual  da 
Imprimantă Termică încorporată 
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm 
 Să se indice numele derivației printate da 
 Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s  
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție 
orizontală) la viteza de 25 mm/s 
 Derivațiile înscrise minim 12 
 Numărul de derivații înscrise simultan 3 
 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul 
ECG da 
Display Grafic, LCD TFT color da 
 “Monitorizarea pe display: 
data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile” da 
 Marime ecran  ≥ 3 inch 
 Rezoluția ≥ 320x240 pix 
 Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin 
fir (să se indice interfața de transmitere)  da 
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului  Nume, ID, vîrsta, sex, greu-
tate, înălțimea 
Ajustarea automată a izoliniei  da 
Identificarea aritmiei  da 
 Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM 
 Acuratețea ± 1 BPM 
Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da 
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  
 Timpul interpretării minim 10 s 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Baterie internă reîncărcabilă da 
Timp operare autonomă  ≥ 3 h 
Protecție defibrilator  ≥ 400 J 
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da 
 status sistem da 
 deconectare alimentare rețea da 
 baterie descărcată da 
Accesorii   
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6  buc.) și membranari de 
tip clește (4 buc.)  2 set. 
Hîrtie termică   30 buc. 
Gel de contact  1 litru 
Troleu pe rotile troleu pe rotile da, (indicati modelul) 
 ≥ 4 roți da 
 ≥ 2 roți cu frînă da 
 mîner pentru transportarea standului da 
 coș pentru accesorii da 
 braț articulat pentru electrozi ECG da 
 suport pentru gel de contact da 
 sistem de fixare dispozitivului de suport da 18018
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Electro-
cardiograf 
6 canale, 

caracteris-
tici avan-
sate cu 

troleu pe 
rotile Cod  

260222

bucată 3

Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile   
Cod 260222  
Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau inter-
preteaază ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient  adult, pediatric 
Numărul de canale de procesare  6 
Configurația Portabil da 
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual 
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv 
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% 
Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz 
 Filtru muscular 25, 35Hz 
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz 
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz 
 Filtru de rețea 50 Hz 
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm 
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz  > 100 dB 
Convertor analog-digital  ≥ 16 bit 
Scurgeri spre pacient prin electrozi  ≤10 μA 
Detector de pacemaker  da 
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual  da 
Imprimantă Termică încorporată 
 Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm 
 Să se indice numele derivației printate da 
 Viteza de înscriere  5, 10, 25, 50 mm/s 
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție 
orizontală) la viteza de 25 mm/s 
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) 
 Derivațiile înscrise minim 12 
 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 
 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul 
ECG da 
Display Grafic, LCD TFT color da 
 “Monitorizarea pe display: 
data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile” da 
 Marime ecran  ≥ 5 inch 
 Rezoluția ≥ 320x240 pix 
 Numărul de derivații afișate simultan 12 
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin 
fir (să se indice interfața de transmitere)  da 
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului  Nume, ID, vîrsta, sex, greu-
tate, înălțimea 
Ajustarea automată a izoliniei  da 
Identificarea aritmiei  da 
 Ritmului cardiac Diapazon  30 - 300 BPM 
 Acuratețea ± 1 BPM 
Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da 
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  
 Timpul interpretării minim 10 s 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Baterie internă reîncărcabilă da 
Timp operare autonomă  ≥2,5 h 
Protecție defibrilator  ≥ 400 J 
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da 
 status sistem da 
 deconectare alimentare rețea da 
 baterie descărcată da 
Accesorii   
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6  buc.) și membranari de 
tip clește (4 buc.)  2 set. 
Hîrtie termică   30 buc. 
Gel de contact  1 litru 
Troleu pe rotile troleu pe rotile da, (indicati modelul) 
 ≥ 4 roți da 
 ≥ 2 roți cu frînă da 
 mîner pentru transportarea standului da 
 coș pentru accesorii da 
 braț articulat pentru electrozi ECG da 
 suport pentru gel de contact da 
 ajustarea pe înalține optional 
 sistem de fixare dispozitivului de suport da 63054
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Electro-
cardiograf 
12 canale, 
caracte-
ristici de 
baza Cod  
260230

bucată 3

Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza   
Cod 260230  
Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau inter-
pretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient  adult, pediatric 
Numărul de canale de procesare  12 
Configurația Portabil da 
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual 
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv 
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% 
Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz 
 Filtru muscular 25, 35Hz 
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz 
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz 
 Filtru de rețea 50 Hz 
Impendanța de intrare  ≥ 50 M Ohm 
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz  > 100 dB 
Convertor analog-digital  ≥ 16 bit 
Scurgeri spre pacient prin electrozi  ≤10 μA 
Detector de pacemaker  da 
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual  da 
Imprimantă Termică încorporată 
 Mărimea hîrtiei  ≥ 110 mm 
 Să se indice numele derivației printate da 
 Viteza de înscriere  5, 10, 25, 50 mm/s 
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție 
orizontală) la viteza de 25 mm/s 
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) 
 Derivațiile înscrise minim 12 
 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 
 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul 
ECG da 
Display Grafic, LCD TFT color da 
 “Monitorizarea pe display: 
data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile” da 
 Marime ecran  ≥ 7 inch 
 Rezoluția  ≥ 800x480 pix 
 Numărul de derivații afișate simultan 12 
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG 
Ethernet / USB / SD card da 
Format date ECG “BMP / JPG / GIF / PDF /  
XML / DICOM” da 
Memorie ≥ 200 inregistrari ECG da 
Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator  da 
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului  Nume, ID, vîrsta, sex, greu-
tate, înălțimea 
Ajustarea automată a izoliniei  da 
Identificarea aritmiei  da 
 Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM 
 Acuratețea ± 1 BPM 
Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da 
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  
 Timpul interpretării minim 10 s 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Baterie internă reîncărcabilă da 
Timp operare autonomă  ≥ 2 h 
Protecție defibrilator  ≥ 400 J 
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da 
 status sistem da 
 deconectare alimentare rețea da 
 baterie descărcată da 
Accesorii   
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6  buc.) și membranari de 
tip clește (4 buc.)  2 set. 
Hîrtie termică   30 buc. 
Gel de contact  1 litru 74097
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Electro-
cardiograf 
12 canale, 
caracteris-
tici avan-
sate cu 

troleu pe 
rotile Cod  

260231

bucată 4

Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate   
Cod 260231  
Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau inter-
pretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient  adult, pediatric 
Numărul de canale de procesare  12 
Configurația Portabil da 
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual 
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv 
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% 
Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz 
 Filtru muscular 25, 35Hz 
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz 
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz 
 Filtru de rețea 50 Hz 
Impendanța de intrare  ≥ 50 M Ohm 
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz  > 110 dB 
Convertor analog-digital  ≥ 24 bit 
Scurgeri spre pacient prin electrozi  ≤10 μA 
Detector de pacemaker  da 
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual  da 
Imprimantă Termică încorporată 
 Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm da 
 Să se indice numele derivației printate da 
 Viteza de înscriere  5, 10, 25, 50 mm/s 
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție 
orizontală) la viteza de 25 mm/s 
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) 
 Derivațiile înscrise minim 12 
 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 
 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul 
ECG da 
Display Grafic, LCD TFT color da 
 “Monitorizarea pe display: 
data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile” da 
 Marime ecran  ≥ 7 inch 
 Rezoluția  ≥ 800x480 pix 
 Touchscreen da 
 Numărul de derivații afișate simultan 12 
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG 
Ethernet / USB / SD card da 
Format date ECG “BMP / JPG / GIF / PDF /  
XML / DICOM” da 
Memorie ≥ 200 inregistrari ECG da 
Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator  da 
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului  Nume, ID, vîrsta, sex, greu-
tate, înălțimea 
Ajustarea automată a izoliniei  da 
Identificarea aritmiei  da 
 Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM 
 Acuratețea ± 1 BPM 
Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da 
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  
 Timpul interpretării minim 10 s 
Alimentarea  220 V, 50 Hz 
Baterie internă reîncărcabilă da 
Timp operare autonomă  ≥ 2 h 
Protecție defibrilator  ≥ 400 J 
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da 
 status sistem da 
 deconectare alimentare rețea da 
 baterie descărcată da 
Accesorii   
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6  buc.) și membranari de 
tip clește (4 buc.)  2 set. 
Hîrtie termică   30 buc. 
Gel de contact  1 litru 
Troleu pe rotile indicați modelul oferit model 
 troleu pe rotile da 
 ≥ 4 roți da 
 ≥ 2 roți cu frînă da 
 mîner pentru transportarea standului da 
 coș pentru accesorii da 
 braț articulat pentru electrozi ECG da 
 suport pentru gel de contact da 
 ajustarea pe înalține optional 
 sistem de fixare dispozitivului de suport da 110796
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Monitor 
Holter 

ECG 
(caracte-
ristici de 

baza) Cod  
260260

bucată 1

Monitor Holter ECG  (caracteristici de baza)   
Cod 260260  
Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictime-
ral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient  adult, pediatric 
Numărul de canale de procesare  12 
Configurația Portabil da 
Derivațiile Tip înregistrare automat 
Gama de frecvență  ≥ 0.05-100 Hz 
Impendanța de intrare  ≥ 50 M Ohm 
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz  ≥  90 dB 
Detectare pacemaker  da 
Convertor analog-digital  ≥ 14 bit 
“Frecvența maximă de eșantionare  
(sampling rate)” de achiziție ≥ 1000 Hz 
 Frecvența ajustabilă da 
Display LCD da 
 Lumină fundal da 
Butoane pentru navigare în meniu  da 
Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos  prin buton 
evenimente sau senzor incorporat 
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook   USB / SD-Card 
/ Wi-Fi / BT 
Greutatea fără accesorii și baterie  ≤ 100 gr 
Protecție în potriva pătrunderii prafului, lichidelor  da 
Baterie  Reîncărcabilă da 
 Tip baterie AA / AAA 
Timp de înregistrare semnal ECG  ≥ 72 h 
Timp operare autonomă  ≥ 72 h 
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual  da 
Indicatori vizuali  contact slab sau lipsă de contact 
  statut sistem 
  statut baterie 
  deconectare alimentare  
  ora 
Posibilități Soft PC de interpretare   
Introducere date pacient ID da 
 Nume, prenume da 
 Data nașterii da 
 Gen da 
 Alte date da 
Adnotare eveniment ECG  da 
Clasificarea de evenimente  da 
Analiza ST da 
 QT da 
 PQ da 
 PM da 
 Aretmii da 
Variabilitate ritm cardiac după timp  da 
Variabilitate ritm cardiac după frecvență  da 
Reprezentarea grafică a datelor  da 
Reprezentarea tabelară a datelor  da 
Raport prestabilit de utilizator  da 
Interfață presetabilită utilizator  da 
Posibilitatea printare raport Tabel da 
 Grafic da 
Accesorii    
Cablu ECG 10 fire  2 unități 
Set de electrozi de unica folosinta adult  500 buc. 
Set de electrozi de unica folosinta pediatric  500 buc. 
Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC  inclus cu cheie de acces, 
licență cu un termen nelimitat de utilizare  da 
Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient  da 
Cablu pentru transmiterea datelor ECG  da 
Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei  da 61916
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Monitor 
pentru 

monito-
rizarea 

functiilor 
vitale (ca-
racteristici 

de baza 
cu acce-

sorii neo-
natal) Cod  

260300

bucată 1

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal)   
Cod 260300  
Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteri-
sitici de bază.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient Pediatric, nou-născut da 
Display, tip Diagonala ≥ 12 inch 
 LCD TFT sau LED da 
 “Numărul de curbe afișate  
concomitent” între  3 și 12 minim 
 Parametri afișați Semnal ECG 
  Pulsul 
  SpO2 
  Fotopletismograma 
  Presiunea sanguină neinvaziv 
  Temperatura 
Analiza automată a undei ST Trendingul ST da 
 Media în analiza segmetului ST da 
Modul ECG “Culegerea semnalului ECG prin  
cablu 3 electrozi” da 
 I, II, III da 
 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV 
 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB 
 Rata cardiacă 15 - 350 bpm 
 Detectarea aritmiei da 
 Detectarea pacemaker da 
 Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm 
 “Protecție în portiva șocurilor de  
defibrilare” da 
Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% 
 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % 
 Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm 
 Monitorizarea pletismogramei da 
 “Sa se indice tehnologia modulului  
și senzorului de SpO2 utilizat” (exemplu: masimo, nellcor, etc) 
Modul NIBP Diapazonul 10 - 135 mmHg 
 Regim de măsurare manual, automat, butonul Start 
 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. 
 “Buton de activare/dezactivare  
manual a NIBP” da 
 Metoda de măsurare oscilometrică 
 “Protecție de suprapresiune la  
regimului de pacient nou-născut” 150 mmHg 
Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C 
 Rezoluția 0.1 °C 
 Număr de senzori 1 unit. 
Protocoale de lucru preprogamate  da 
Protocoale de lucru setate de utilizator  da 
Memorie internă  da 
Trendingul evenimentelor  da 
Arhivarea datelor  da 
Imprimantă Încorporată da 
Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s 
 Înscriere continuă da 
 Preprogramate da 
 Personalizate da 
Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da 
 Baterie internă da 
 Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h 
Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da 
Alarma Vizuala, sonora  
 Manjetă deconectată da 
 Manjetă defect da 
 Senzor SpO2 deconectat da 
 Senzor SpO2 defect da 
 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da 
 Nivelul baterie scăzut da 
 Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da 
 Lipsă sursă externă de alimentare da 
 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da 
 Ajustarea nivelului de alarmă da 
Accesorii   
Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. 
Electrozi ECG neonatal, unică utilizare 300 buc.  
Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil  2 buc. 
“Senzor Temperatură cu  
fixare pe piele” neonatal, reutilizabil 1 buc.  
Manjete NIBP “neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5,  
reutilizabil (1set/5buc)” 2 set.  
Hîrtie termică  5 buc.  
Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model 
 min. 5 rotile da 
 min. 2 rotile cu frînă da 
 coș pentru accesorii da 
 mîner pentru transportare da 
 “sistem de fixare a dispozitivului 
de suport” da 21433
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Monitor 
pentru 

monito-
rizarea 

functiilor 
vitale (ca-
racteristici 
avansate, 
accesorii 
neona-
tal) Cod  
260340

bucată 1

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)   
Cod 260340  
Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteri-
sitici de bază.  
Parametrul  Specificația 
Tip pacient Neonatal da 
Display, tip Diagonala ≥ 15 inch 
 LCD TFT sau LED, Touchscreen da 
 “Numărul de curbe afișate  
concomitent” între  3 și 12 minim 
 Parametri afișați ECG 
  Pulsul 
  SpO2 
  Fotopletismograma 
  Presiunea sanguină neinvaziv 
  Presiunea sanguină invaziv 
  Capnografia 
  Temperatura 
Analiza automată a undei ST Trendingul ST da 
 Media în analiza segmetului ST da 
Modul ECG “Culegerea semnalului ECG prin  
cablu 3 si 5 electrozi” da 
 I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da 
 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV 
 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB 
 Rata cardiacă 15 - 300 bpm 
 Detectarea aritmiei da 
 Detectarea pacemaker da 
 Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm 
 “Protecție în portiva șocurilor de  
defibrilare” da 
Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% 
 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % 
 Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm 
 Monitorizarea pletismogramei da 
 “Sa se indice tehnologia modulului  
și senzorului de SpO2 utilizat” (exemplu: masimo, nellcor, etc) 
Modul NIBP Diapazonul 10 - 135 mmHg 
 Regim de măsurare manual, automat, butonul Start 
 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. 
 “Buton de activare/dezactivare  
manual a NIBP” da 
 Metoda de măsurare oscilometrică 
 “Protecție de suprapresiune la  
regimului de pacient neonatal” 150 mmHg 
Modul IBP Modul IBP da 
 Diapazonul -50 ... +320 mmHg 
 Acuratețea ± 1mmHg 
 Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg 
 Monitorizarea undei IBP da 
Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da 
 Diapazonul 0 - 100 mmHg 
 Rata respiratorie 0 - 150 rpm 
 Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s 
 Monitorizarea unei CO2 da 
Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C 
 Rezoluția 0.1 °C 
 Număr de senzori 1 unit. 
Protocoale de lucru preprogamate  da 
Protocoale de lucru setate de utilizator  da 
Memorie internă  da 
Trendingul evenimentelor  da 
Arhivarea datelor  da 
Imprimantă Încorporată da 
Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s 
 Înscriere continuă da 
 Preprogramate da 
 Personalizate da 
Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da 
 Baterie internă da 
 Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h 
Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da 
Alarma Vizuala, sonora da 
 Manjetă deconectată da 
 Manjetă defect da 
 Senzor SpO2 deconectat da 
 Senzor SpO2 defect da 
 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da 
 Nivelul baterie scăzut da 
 Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da 
 Lipsă sursă externă de alimentare da 
 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da 
 Ajustarea nivelului de alarmă da 
Accesorii   
Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc. 
 cu 5 electrozi  1 buc. 
Electrozi ECG neonatal, unică utilizare 300 buc. 
Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil 2 buc. 
“Senzor Temperatură cu  
fixare pe piele” neonatal, reutilizabil 1 buc. 
Manjete NIBP “neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5,  
reutilizabil (1set/5buc)” 2 set. 
Hîrtie termică  10 buc. 
“Circuite pentru Presiunea  
sanguină invaziv” neonatal, unică utilizare 5 set. 
Circuite pentru Capnografie (CO2) neonatal, unică utilizare 10 set. 
“Troleu pe rotile 
“ Indicați modelul oferit model 
 min. 5 rotile da 
 min. 2 rotile cu frînă da 
 coș pentru accesorii da 
 mîner pentru transportare da 
 “sistem de fixare a dispozitivului 
de suport” da 109354



79

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

122

Pulsoxi-
metru 

portabil, 
Nou-nas-
cut Cod  
260420

bucată 2

Pulsoximetru portabil, Nou-nascut     
Cod  260420   
Descrierea  Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt 
transportați din o secție în alta.   
Parametru  Specificație   
Tip dispozitiv  Portabil  da 
Tip pacient  Nou-născut  da 
Interval de măsurare  Diapazon  0-100% 
  Rata de măsurare  80 - 100, ≤2 % 
  Pulsul  30 - 250 bpm, ± 2% 
Rezoluția  SPO2  ±1% 
  Pulsul  ±1 bpm 
Afișaj  SPO2  da 
  Valoare pulsului  da 
  Puterea semnalului  da 
  Indicator baterie descărcată  da 
Display  LED sau LCD  da 
Alarme  Auditiv  da 
  Vizual  da 
  SpO2 și valoarea pulsului mare/mic  da 
  Sensor deconectat  da 
  Sensor epuizat  da 
  Buton de dezactivare alarmei sonore  da 
Alimentare  Baterie reîncărcabilă  da, de la 220V 50Hz 
  Durata de funcționare  ≥ 8 ore 
Accesorii     
Sensor SpO2 de reutilizabil    2 buc. 
Bloc de alimentare de la rețeaua electrică    1 unitate 
Acumulator/Baterii reîncărcabile    1 unitate 
Husă pentru transportare    1 unitate

16974

123

Pulsoxi-
metru 

portabil, 
Adult, 
Pedia-

tric Cod  
260430

bucată 1

Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric     
Cod  260430   
Descrierea  Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt 
transportați.   
Parametru  Specificație   
Tip dispozitiv  Portabil  da 
Tip pacient  Adult, pediatric  da 
Interval de măsurare  Diapazon  0-100% 
  Rata de măsurare  80 - 100, ≤2 % 
  Pulsul  30 - 250 bpm, ± 2% 
Rezoluția  SPO2  ±1% 
  Pulsul  ±1 bpm 
Afișaj  SPO2  da 
  Valoare pulsului  da 
  Puterea semnalului  da 
  Indicator baterie descărcată  da 
Display  LED sau LCD  da 
Alarme  Auditiv  da 
  Vizual  da 
  SpO2 și valoarea pulsului mare/mic  da 
  Sensor deconectat  da 
  Sensor epuizat  da 
  Buton de dezactivare alarmei sonore  da 
Alimentare  Baterie reîncărcabilă  da, de la 220V 50Hz 
  Durata de viață  ≥ 8 ore 
Accesorii     
Sensor SpO2 reutilizabil, adult    2 buc. 
Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric    1 buc. 
Bloc de alimentare de la rețeaua electrică    1 buc. 
Acumulator/Baterii reîncărcabile    1 buc. 
Husă pentru transportare    1 buc.

8578
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Pulsoxi-
metru de 
buzunar 

Cod  
260440

bucată 526

Pulsoximetru de buzunar     
Cod  260440   
Descrierea  Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe 
baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen 
(SpO2)   
Parametru  Specificație   
Interval de măsurare  SPO2  70-100% 
  Pulsul  30-250 bpm 
Acuratețe  SPO2  ±2% intre 70-100% 
  Pulsul  ±3% intre 30-250 bpm 
Rezoluția  SPO2  ±1% 
  Pulsul  ±1 bpm 
Afișaj  SPO2  da 
  Indicele de perfuzie (PI)  da 
  Valoare pulsului  da 
  Indicator baterie descărcată  da 
Carcasa  Rezistent la șocuri, căderi  da 
Display    LED sau LCD 
Alarme  Auditiv  da 
  Vizual  da 
Alimentare  Baterie tip  AAA Alkaline 
  “Stingerea automată în 
 caz de neutilizare”  da 
  “Durata de funcționare în 
continuu”  ≥ 10 ore 
  Set de baterii inclus  1 set 189360

125
Spiro-

graf Cod  
260500

bucată 5

Spirograf   
Cod 260500  
Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a 
volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capaci-
tatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă 
[FEV1]).   
Parametrul  Specificația 
Tip  Spirometru portabil 
Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie  da 
Parametri măsurați  FVC  
  FEV1  
  FEV1/FVC  
Raport  PEF 
  EVC 
  IVC 
  Ti 
  Te 
  IC  
  IRV 
  ERV 
  TV 
Printer   intern 
Memorie  nu mai puțin de 300 teste grafice memorate 
Transfer date la PC  teste pacient 
   verificare aparat 
   up-gradare software  
Dispozitivul de măsură   bidirecțional 
Diapazonul de volum   ≥ 0-8 l 
Diapazonul de flux  ≥ 0-16 l/s 
Eroarea la volum   ≤3% 
Eroarea la flux  ≤3% 
Afișaj  Alfanumeric 
Control  taste alfanumerice  
Interfața PC  da 
Alimentare     Cu sursă internă de alimentare, acumulatoare reîncărcabile 
  Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz 
Accesorii   
Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații  “filtre antibac-
teriale sau turbine de  
unică utilizare” 
Seringă de calibrare  da, (doar în cazul dacă este necesară) 
Clește pentru nas tip adult  1 buc. 
Clește pentru nas tip pediatric  1 buc. 
Hîrtir  20 buc. 232200
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126

Termome-
tru meca-

nic Cod  
260600

bucată 3568

Termometru mecanic  
Cod 260600 
Parametrul Specificația 
Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului 
uman 
Material  făr de mercur 
Rezoluție 0.1 grade 
Acuratețe 0.1 grade 
Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C 135584

127

Termome-
tru digi-
tal Cod  
260610

bucată 610

Termometru digital   
Cod 260610  
Parametrul Specificația  
Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpu-
lui uman  
Afișaj  alfanumeric 
Diapazon de măsurare  34-42 grad C 
Eroarea  0.1 grade C 
Timp de măsurare  < 60 s 
Control  on/off deconectare automată 
“Alarme/ 
indicatori” Vizuală temperatura finală 
  baterie descărcată 
  pornire/oprire 
 Acustică temperatura finală ferbă 
Posibilitatea de dezinfectare  da 
Rezistent la patrunderea apei  da 
Baterie inclusa  da 38430

128

Termome-
tru digital 
cu infra-
rosu Cod  
260620

bucată 64

Termometru digital cu infrarosu   
Cod 260620  
Parametrul Specificația  
Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpu-
lui uman, camerei si alte  
Afișaj  alfanumeric 
  LED / LCD 
Tip pacient  nou-născut, pediatric, adult 
Regim de măsurare  temperatura urechii (timpanic) 
  temperatura fruntii (temporala) 
Diapazon de măsurare  34.0 - 43.0 °C 
Rezoluția de măsurare  0.1 °C 
Eroarea  ≤ ± 0.2 °C 
Timp de măsurare  ≤ 5 s 
Control  on/off, deconectare automată 
Alarme/indicatori Vizuală alerta febră 
  temperatura finală 
  baterie descărcată 
  pornire/oprire 
 Acustică temperatura finală 
Alimentare Baterie inclusa 
  61312

129

Higrome-
tru Psihro-

metru 
0-25C Cod  

260630

bucată 185

Higrometru/Psihrometru 0-25C  
Cod 260630 
Parametrul Specificația 
Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului 
din încăpere 
Lichid termometric exceptie mercur 
Rezoluție ± 0.2 C 
Fixare pe perete da 
Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) 
Carcasa Plastic 
Scară de temperatură da (Celsius) 
Diapazonul măsurării “Temperatura 0...+ 25 C 
Umiditatea 40…90 % 
“ 46990
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130

Higrome-
tru Psihro-
metru 15-
40C Cod  
260640

bucată 193

Higrometru / Psihrometru 15-40C  
Cod 260640 
Parametrul Specificația 
Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului 
din încăpere 
Lichid termometric exceptie mercur 
Rezoluție ± 0.2 C 
Fixare pe perete da 
Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) 
Carcasa Plastic 
Scară de temperatură da (Celsius) 
Diapazonul măsurării “Temperatura + 15...+ 40 C 
Umiditatea 40…90 % 
“ 49022

131

Tensio-
metru 

Adult Cod  
260700

bucată 285

Tensiometru Adult  
Cod 260700 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii 
arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov 
Tip pacient adult 
Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc 
 manșetă integrată din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 43035

132

Tensiome-
tru Adult 
cu fono-

endoscop 
Cod  

260710

bucată 1215

Tensiometru Adult cu fonoendoscop  
Cod 260710 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii 
arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov 
Tip pacient adult 
Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc 
 manșetă integrată din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 
Fonoendoscop da 211410

133

Tensiome-
tru Pedi-
atric Cod  
260720

bucată 23

Tensiometru Pediatric  
Cod 260720 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii 
arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov 
Tip pacient pediatric 
Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc 
 manșetă integrată din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 4347

134

Tensio-
metru 

Pediatric 
cu fono-

endoscop 
Cod  

260730

bucată 154

Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop  
Cod 260730 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii 
arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov 
Tip pacient pediatric 
Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc 
 manșetă integrată din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 
Fonoendoscop da 29106
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135

Tensio-
metru 

semi-au-
tomat 

Adult Cod  
260740

bucată 13

Tensiometru semi-automat Adult  
Cod 260740 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru electronic destinat măsurarii tensiunii 
arteriale 
Tip portabil, pacient adult 
Caracterisitici tehnice pompa din cauciuc tip extern 
 manșetă integrală din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 
Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări 
Alimentare  baterii alcaline, +  220V optional 
Accesorii manșetă pentru adult - 2 buc 16796

136

Tensio-
metru 

electronic 
automat 

Adult Cod  
260760

bucată 61

Tensiometru electronic automat Adult  
Cod 260760 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii 
tensiunii arteriale neinvazive 
Tip portabil, pacient adult 
Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată  
 manșetă integrală din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 
“Precizia valorilor  
afișate” sistolic ± 3 mmHg 
 diastolic ± 3 mmHg 
Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet 
Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări 
Alarma sonora 
Alimentare  baterii alcaline, +  220V 
Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc 78812

137

Tensio-
metru 

electronic 
automat 

Pedia-
tric Cod  
260770

bucată 8

Tensiometru electronic automat Pediatrc  
Cod 260770 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii 
tensiunii arteriale neinvazive 
Tip portabil, pacient pediatric 
Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată  
 manșetă integrală din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 280 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 
“Precizia valorilor  
afișate” sistolic ± 3 mmHg 
 diastolic ± 3 mmHg 
Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet 
Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări 
Alarma sonora 
Alimentare  baterii alcaline, +  220V 
Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc 15456
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138

Tensio-
metru 

electronic 
automat 
de triaj 

Adult Cod  
260780

bucată 36

Tensiometru electronic automat de triaj Adult  
Cod 260780 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii 
tensiunii arteriale neinvazive 
Tip portabil, pacient adult 
Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată  
 manșetă integrală din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 
Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irre-
gular Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia Detection (PAD), AFIB etc. 
Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet 
Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări 
Alarma sonora 
Alimentare  baterii alcaline, +  220V 
Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc 54864

139

Tensio-
metru 

electronic 
automat 
de triaj 
Pedia-

tric Cod  
260790

bucată 8

Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric  
Cod 260790 
Parametrul Specificația 
Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii 
tensiunii arteriale neinvazive 
Tip portabil, pacient pediatric 
Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată  
 manșetă integrală din cauciuc 
 tonometrul și manșeta separate 
 tub aer din cauciuc 
Parametri tehnici- limite de măsurare 0-280 mm Hg 
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 
Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irre-
gular Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia Detection (PAD), AFIB etc. 
Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet 
Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări 
Alarma sonora 
Alimentare  baterii alcaline, +  220V 
Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc 15456

140

Car-
diomo-

nitor 
fetal Cod  
260800

bucată 2

Cardiomonitor fetal  
Cod 260800 
Descriere  Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG 
Parametru Specificaţie 
Antepartum/intapartum ambele 
Ultrasunet undă continuă sau pulastivă -1...2.5 MHz 
Frecvența cardiacă a fătului 30-240 bpm 
Activitatea uterină da 
Referință control zero da 
Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine 
Numărul de canale 2 
Imprimantă termică, încorporată 
Alarme vizuale și acustice 
Afișaj LCD, color 
Conexiunea PC da 
Alimentarea 220 V, 50 Hz 
Accesorii Hîrtie pentru imprimantă- 5 buc. 
 Electrozi- setul complet 
 Gel de contact- 1 l 
 Suport pe rotile (modelul) 82128
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141

Co
lp

os
co

p 
Co

d 
 2

61
00

0

bucată 1

Colposcop      
Cod  261000    
Descriere  Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. 
Împreună cu examenul citocitologic și histologic colposcopia 
stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, 
permiţînd o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor 
tratamentului.    
Parametrul    Specificaţia  
Sursă de lumină  Tip   halogen sau LED  
  Putere  ≥150W (pentru LED, echivalen)  
  Timp de viaţă lampă  ≥500h  
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea chimică  
  Axa de rotaţie  ≥2  
  Înălţime  reglabil  
  Lampă de rezervă  ≥ 1   
  Unghi de rotaţie  ≥ 300 grade   
  Unghiul de iluminare  reglabil  
Obiectiv  Înalţimea faţă de podea  min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm  
  Mișcarea orizontală  ≥ 950 mm  
  Binoculare  da  
  Compatibil cu linie histeroscopie   da  
  Zoom  4, 6, 10, 16, si 25X  
Zoom optic  Lentilă  ≥18  
Suport  Mobil  da  
  Diametru roţi  ≥6 cm  
  Frînă  ≥2  
Alimentarea    220-240V, 50-60Hz  
Filtru verde    da 124180

142
Video-

colposcop 
Cod  261010

bucată 1

Videocolposcop      
Cod  261010    
Descriere  Videocolposcopul este un instrument destinat vizuali-
zării la scară mărită a mucoasei tractului genital inferior. Necesita-
tea examinării colului, organ situat la capătul culoarului vaginal, 
deci puţin accesibil observării în condiţii de iluminare slabă și 
nedirijată, a condus la construcţia acestui tip de aparat pe princi-
piul microscopului cu lumină dirijată.    
Parametrul    Specificaţia  
Sursă de lumină  Tip   LED  
  Intensitate  ≥ 35000 lux  
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea chimică  
  Axa de rotaţie  ≥ 2  
  Înălţime  reglabilă  
  Tip lumină  alb/ rece  
  Unghiul de iluminare  reglabil  
Tip cameră    CCD/CMOS  
Zoom optic  Lentilă  ≥ 18  
Rezoluţie    min 1.31 Mpixeli - 1280x1024  
Suport  Mobil  da  
  Diametru roţi  ≥ 6 cm  
  Frînă  ≥2  
  Mîner pentru transportare  da  
Alimentarea    220-240V, 50-60Hz  
Monitor LED    ≥ 20”  
    fixat pe suportul dispozitivului  
Filtru verde și colpo bar    da 221254

 
 Valoarea 
estimativă

21 978 057 
lei
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

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

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 02.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa or.Rîșcani, str.Independenței 38
Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.consiliulriscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.achizi-

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității adminis-
trativ - teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 45000000-7
Lucrări de întreținere a 
drumurilor publice pen-
tru anunl 2022

1 / buc.
Lucrări de întreținere a 
drumurilor publice pen-
tru anunl 2022

2 291 250

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespun-
derea cerințelor de calificare

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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 02.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa or.Rîșcani, str.Independenței 38
Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.consiliulriscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.achizi-

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității adminis-
trativ - teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 45000000-7
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 151 Rîșcani G 26 
(str.Gagarin)

1 / buc.
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 151 Rîșcani G 26 
(str.Gagarin)

4 040 166,66

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespun-
derea cerințelor de calificare

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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. LP-02 din 04.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția „Apele Moldovei”
IDNO 1008601001119
Adresa mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Numărul de telefon/fax 0(22)-280-700/0(22)-280-822
Adresa de e-mail ale autorității contractante agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ceban Vlad

Tel: 079990040

Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribu-
ire

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

Documentația de atribuire este plasată inte-
gral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP 
MTender, platforma https://mtender.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate Publică Centrală de implementa-
re a politicii de stat în domeniul gospodăririi 
apelor din subordinea Ministerului Mediului

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cantitate/ Unita-

te de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 45247212-9

„Punerea în siguranță și reabili-
tarea amenajărilor de la Nodul 

Hidrotehnic Costești-Stînca (Dre-
najul taluzului aval a barajului 

din Vechea Carieră)”.

1 buc
Conform 

caietului de 
sarcini

 2 669 332,00

lei MDL

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 prote-
jată

Nu □

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

Nu □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - DUAE

- Garanția pentru ofertă.

- Experiență similara în executarea lucrărilor hidroteh-
nice.

- Diriginte de șantier atestat în construcții hidrotehni-
ce.

- Dotarea cu mașini si utilaje necesare pentru executa-
rea corespunzătoare a contractului.

- Personalul de specialitate propus pentru implemen-
tarea contractului.

- Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate

- Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani.

- Avizul Agenției Supraveghere Tehnică.
     Alte informații:

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

Septembrie-Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. LP-01 din 02.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția „Apele Moldovei”
IDNO 1008601001119
Adresa mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Numărul de telefon/fax 0(22)-280-700/0(22)-280-822
Adresa de e-mail ale autorității contractante agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ceban Vlad

Tel: 079990040

Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribu-
ire

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

Documentația de atribuire este plasată inte-
gral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP 
MTender, platforma https://mtender.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate Publică Centrală de implementa-
re a politicii de stat în domeniul gospodăririi 
apelor din subordinea Ministerului Mediului

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unita-

te de măsură Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 45246000-3

Lucrări de decolmatare a 
albiei râului Răuțel și regu-
larizarea scurgerii apelor in 
hotarele UTA Răuțel,  r-nul 

Fălești

1 buc Conform caietului 
de sarcini

 3 422 450,00

lei MDL

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 prote-
jată

Nu □

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

Nu □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - DUAE

- Garanția pentru ofertă.

- Experiență similara în executarea lucrărilor hidroteh-
nice.

- Diriginte de șantier atestat în construcții hidrotehni-
ce.

- Dotarea cu mașini si utilaje necesare pentru executa-
rea corespunzătoare a contractului.

- Personalul de specialitate propus pentru implemen-
tarea contractului.

- Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate

- Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani.

- Avizul Agenției Supraveghere Tehnică.

     Alte informații:

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

August - Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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 04.08.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Ur-
gentă

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

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

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumire bunuri

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea es-

timată, 
fără TVA

1

44
33

40
00

-0
 

Sisteme de protecție 
a pereților pentru 
Unitatea Primiri Ur-
gente  

Per lot Sisteme de protecție a 
pereților.

1 500 000,00

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 

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în cores-
pundere cu documentația 
standard, anunțul de partici-
pare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

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

trimestrul IV al anului 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă: Anunțurile de 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. 14 din 03.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Lopatiuc 022 272037
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

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

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Reabilitarea și 
amenajarea Scuarului 
din str.31 August 1989 
adiacent AMT Centru

1 Lucrări de construcție 3 000 000

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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

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

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. III-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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. 17 din 03.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Lopatiuc 022 272037
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

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

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7 Amenajarea parcării din 
str.Miorița 1 Lucrări de construcție 3 000 000

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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

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

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. III-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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. 18 din 03.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Lopatiuc 022 272037
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

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

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7
Reabilitarea gardului, 
acoperișului, acceselor 
de la „Teatrul de vară”

1 Lucrări de construcție 4 000 000

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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

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

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. III-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
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. 15 din 03.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Lopatiuc 022 272037
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

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

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Reabilitarea trotuarelor 
din șos.Hâncești (de 
la str.V.Alecsandri 
nr.1 până la str.Lech 
Kaczynschi)

1 Lucrări de construcție 14 000 000

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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

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

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. III-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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. 16 din 03.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Lopatiuc 022 272037
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

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

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Reabilitarea trotuarelor 
din str.Gh.Asachi (de 
la str.V.Alecsandri nr.2 
până la str.Miorița)

1 Lucrări de construcție 14 000 000

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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

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

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. III-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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. 03 din 28.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Selemet
IDNO 1007601008801
Adresa r-nul Cimișlia s.Selemet
Numărul de telefon/fax 024139236/024139835
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariaselemet@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://www.primariaselemet.com/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Badan/067139236
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

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

rilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 14212120-7
Piatră spartă de calcar(pie-

triș) fr.5-20mm(inclusiv 
servicii de transport) 

360 tone
GOST 8267-93 Piatră spartă de calcar 
(pietriș) fr.5-20mm,cu rezistență nu 
mai mică de M-400

124500,00

2 14212120-7
Piatră spartă de calcar(pie-

triș) fr.20-40mm(inclusiv 
servicii de transport) 

519 tone
GOST 8267-93 Piatră spartă de cal-
car(pietriș)fr.5-20mm,cu rezistență nu 
mai mică de M-400

179625,00

3 44114100-3

Beton C20/25 M – 350

(inclusiv servicii de trans-
port)

285 m3
Beton C20/25 M – 350 463125,00

Total: 767250,00

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 v

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 v

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț

II. Alte informații:

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

Trimestru III

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu v

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. 21/22 din 03.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul medical al Ministerului Afacerilor 
Interne

IDNO 1006601000783
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Numărul de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-73;      Fax:022 72-

80-47
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciu.medical@mai.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mariana Boghii (022-25-41-73 mariana.bo-

ghii@mai.gov.md)

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Serviciu public cu statut de direcție din sub-
ordinea Ministerului Afacerilor Interne, care 
asigură asistență medicală primară, specia-
lizată de ambulator, spitalicească și servicii 
medicale de înaltă performanță pentru an-
gajații și personalul pensionat al Ministerului 
Afacerilor Interne precum și altor categorii 
de personal în conformitate cu legislația în 
vigoare.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

Echipamente medicale
Lotul 1

1 42416100-6

Ascensor pentru bolnavi cu 
brancarde și pasageri, inclu-
siv lucrările de demontare 
a ascensorului existent și 

montarea instalației noi de 
ascensor

2 buc
Ascensor cu lucrări 

de montare/demon-
tare 1 400 000,00
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Lotul 2

2 42416100-6

Ascensor pentru bolnavi cu 
brancarde și pasageri, inclu-
siv lucrările de demontare 
a ascensorului existent și 

montarea instalației noi de 
ascensor

1 buc
Ascensor cu lucrări 

de montare/demon-
tare 600 000,00

TOTAL 2 000 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 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 În cadrul procedurii de achiziție vor fi 
solicitate documentele stabilite con-
form Legii nr. 131/2015 privind achi-
zițiile publice. 

II. Alte informații:

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

an.2002, trimestru III – IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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


111

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __7____din 04.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
IDNO 1007601004054
Adresa mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@

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

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

municipiulhincesti@gmail.com

oleseatonu27@gmail.com

https://primariahincesti.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate a administrației publice locale de 
nivelul I, obiectul principal de activitate fiind 
promovarea intereselor și soluţionarea pro-
blemelor colectivităţilor locale.

Informații despre obiectul achiziției: Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare și Centru de 
Plasament ”Brândușa”

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor

Unita-
teade 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refe-

rință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

15500000-3 LOT 1
Produse lactate

Acte ce denota calitatea pro-
dusului:
 - Declarația sau certificatul de 
conformitate; 
- Contract pentru executarea 
investigațiilor de laborator; La 
livrare, produsul va fi însoțit de 
certificat sanitar-veterinar.

mailto:municipiulhincesti@gmail.com
mailto:oleseatonu27@gmail.com
https://primariahincesti.md/
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15511100-4 Lapte L 12740

Lapte integral 2,5% – lapte
normalizat, supus unui trata-
ment
termic corespunzător, lichid
netransparent de culoare alba,
omogen fără sediment, pur, 
fără
miros şi gust străin, necaracter-
istic
laptelui proaspăt, fara adaos de
grasimi vegetale, ambalat în
recipiente de desfacere 1 l ( 
polietelenă) şi
destinat comercializării; H. G. 
611
din 05.07.2010 “ Lapte si pro-
duse
lactate”

15551000-5 Chefir L 2380

Laptele fermentat(chefir 1,5%, 
–consistența lichidă
omogenă, cu coagulul deteri-
orat la
obţinerea prin procedeul cu
fermentare în rezervor şi cu
coagulul nedeteriorat – la obţi-
nerea
prin procedeul cu fermentare în
termostat.
Se admite formarea gazului în
formă de bule unitare, 
condiţionată
de microflora normală.
Pe suprafaţa produsului lactat 
acid
se admite separarea neînsem-
nată a
zerului, maximum 2 % din volu-
mul
produsului.
Ambalat – 0,5 L (polietelenă).
H. G. 611 din 05.07.2010 “ Lapte 
si produse lactate”

15551000-5 Iaurt L 1590

Iaurt dulce (3,5%) cu consis-
tența cremoasă
omogenă, fără adaos de zahăr 
sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), 
sau aromatizanți artificiali; cu 
adaos de fructe sau pentru 
produsele cu ingrediente,
aromatizanţi şi coloranţi natu-
rali– cu gust şi
aromă a componentului intro-
dus. Ambalat în pachet (polies-
terol) -  0,5 L.
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15512000-0 Smântână L 385

Smântâna dulce preparată 
conţinut
minim de grăsime lactată de 
10 %;
ambalată maxim 0,5 L ( po-
lietilenă).
Lichidă netransparentă, omo-
genă,
potrivit de densă.
Gust şi miros - caracteristice 
pentru
smântâna dulce, cu gust uşor 
de
pasteurizare. Se admite gust 
dulciu
sau puţin sărat.
H. G. 611 din 05.07.2010 “ Lapte 
si
produse lactate”
Culoarea - albă cu nuanţă 
cremă,
uniformă în toată masa.

15530000-2 Unt din smântână 
dulce Kg 638

Unt din smântână dulce - unt 
fabricat din smîntînă dulce pas-
teurizată sau sterilizată.
Gust şi miros- de smîntînă dulce 
cu sau fără gust de pasteuriza-
re; fără gust şi miros străin.
Pentru untul sterilizat cu gust 
de sterilizare.
Potrivit sărat pentru sortimen-
tele sărate.
Consistenţa şi aspectul exteri-
or- compactă, plastică, omo-
genă, suprafaţa în secţiune 
lucioasă sau slab lucioasă.
Se admite: pentru untul din 
smîntînă dulce – insuficient 
compactă şi plastică; puţin 
fragilă şi/sau sfărîmicioasă; su-
prafaţa cu prezenţa picăturilor 
foarte mici unitare de umiditate;
pentru untul sterilizat – puţin 
fragilă şi/sau sfărîmicioasă, cu 
picături separate de grăsime 
topită pe suprafaţă şi cara-
melizarea particulelor izolate 
de proteină.
Culoare- de la albă pînă la gal-
benă, omogenă în toată masa. 
Ambalat în recipiente de desfa-
cere etichetat 200g.
“unt de vacă, cu grăsimea de 
72,5 % conform GOST 37-91”.
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15541000-2 Brînză de vaci Kg 1086

Brînza proaspătă (5%) – care 
este gata
pentru consum după fabricare;
Moale, onctuasă sau fărămicio-
asă
cu sau fără particule percepti-
bile de
proteină.
Slab acidulat, fără gust şi miros
străin.
Culoare-De la albă pînă la gal-
ben
deschis. Ambalat în
recipiente de desfacere 
etichetat 1 kg (
H. G. 611 din 05.07.2010 “ Lapte
si produse lactate”

15544000-3 Cașcaval ( 45%) Kg 382

Brînzeturi tari și semitari( 45%) 
– brînzeturi ce se caracterizează 
printr-o formă bine determi-
nată corespunzătoare fiecărui 
sortiment, cu pasta omogenă 
și elastică, cu ochiuri de fer-
mentare de diferite dimensiuni 
și repartizate în funcţie de 
sortiment, coajă tare și elastică, 
acoperită cu un strat subţire de 
parafină; Ambalat în
recipiente de desfacere 
etichetat 1 kg (
H. G. 611 din 05.07.2010 “ Lapte
si produse lactate”

TOTAL LOT 1 392637,82

15810000-9
LOT 2 

Pâine și produse 
de panificație

15811100-7
Pâine din făină de 
grîu fortificată cu 
fier și acid folic

Kg 4178
Calitate superioara, feliata,
proaspata, (6-8 ore de la prega-
tirea ei), ambalată.

15811100-7 Pâine din făină de 
secară Kg 2260

Calitate superioara, feliata,
proaspata, (6-8 ore de la prega-
tirea ei), ambalată.

15810000-9 Chifle cu magiun kg
400 Calitate superioară, fără grăsimi 

hidrogenizate. Ambalate.

15810000-9 Chifle cu cașcaval kg 400 Calitate superioară, fără grăsimi 
hidrogenizate, o Ambalate.

TOTAL LOT 2 106987,46

15110000-2
LOT 3 

Carne

Acte ce denota calitatea pro-
dusului:
 - Declarația sau certificatul de 
conformitate; 
- Contract pentru executarea 
investigațiilor de laborator; La 
livrare, produsul va fi însoțit de 
certificat sanitar-veterinar. În 
baza HG 773 din 03.10.2013
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15112130-6 Piept de pui (file) Kg 1230

Carne proaspătă – carnea din pă-
sări tinere, care nu a fost supusă 
nici unui alt tratament decît cel 
prin frig pentru a se asigura con-
servarea acesteia; 
- carnea ambalată prin vacuumare 
sau în atmosferă controlată; în 
ambalaj alimentar-etichetat, fără 
grasimi, fără os, fără piele. Se inter-
zice recepţionarea produselor cu 
ambalajul și eticheta deteriorate 
ori fără etichete.
Produs conform următoarelor 
norme: HOTĂRÂREA Nr. 696
din 04-08-2010 cu privire la apro-
barea Reglementării tehnice
„Carne – materie primă. Produce-
rea, importul și comercializarea”, 
Hotărârea Guvernului nr. 48 din 
27 ianuarie 2009 „Cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veteri-
nare privind condiţiile de sănătate 
animală și publică și de certificare 
sanitar-veterinară pentru importul 
în Republica Moldova al anumitor 
animale vii și al cărnii provenite de 
la acestea”.
 ORDIN Nr. 171
din 14-07-2006 cu privire la apro-
barea Normei sanitare veterinare 
privind condiţiile de
sănătate pentru producerea și 
comercializarea cărnii proaspete.

15112130-6 Pulpe de pasăre 
dezosate Kg 1230

Carne proaspătă – carnea din pă-
sări tinere, care nu a fost supusă 
nici unui alt tratament decît cel 
prin frig pentru a se asigura con-
servarea acesteia; 
- carnea ambalată prin vacuumare 
sau în atmosferă controlată; în 
ambalaj alimentar-etichetat, fără 
grasimi, fără os, fără piele. Se inter-
zice recepţionarea produselor cu 
ambalajul și eticheta deteriorate 
ori fără etichete.
HOTĂRÎRE Nr. 696
din 04-08-2010 cu privire la apro-
barea Reglementării tehnice
„Carne – materie primă. Produce-
rea, importul și comercializarea”, 
Hotărîrii Guvernului nr. 48 din 27 
ianuarie 2009 „Cu privire la apro-
barea Normei sanitar-veterinare 
privind condiţiile de sănătate ani-
mală și publică și de certificare 
sanitar-veterinară pentru importul 
în Republica Moldova al anumitor 
animale vii și al cărnii provenite de 
la acestea”.
 ORDIN Nr. 171
din 14-07-2006 cu privire la apro-
barea Normei sanitare veterinare 
privind condiţiile de
sănătate pentru producerea și 
comercializarea cărnii proaspete.
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15111100-0 Carne de vită Kg 1090

Carne de vită de animale tinere, 
proaspătă care nu a fost supusă 
nici unui alt tratament decît 
cel prin frig pentru a se asigura 
conservarea acesteia; carnea 
ambalată prin vacuumare sau 
în atmosferă controlată; cu o 
cantitate nu mai mare decit 5% 
grasimi, tranșate de carcase,  
(fără os), fără piele, in ambalaj 
alimentar-etichetat. Se interzice 
recepţionarea produselor cu 
ambalajul și eticheta deteriora-
te ori fără etichete. 

Produs conform următoarelor 
norme: HOTĂRÎREA Nr. 696 din 
04-08-2010 cu privire la aproba-
rea Reglementării tehnice „Car-
ne – materie primă. Producerea, 
importul și comercializarea”, 
Hotărârea Guvernului nr. 48 din 
27 ianuarie 2009 „Cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-ve-
terinare privind condiţiile de 
sănătate animală și publică și 
de certificare sanitar-veterinară 
pentru importul în Republica 
Moldova al anumitor animale 
vii și al cărnii provenite de la 
acestea”.

ORDIN Nr. 171 din 14-07-2006 
cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind con-
diţiile de

sănătate pentru producerea și 
comercializarea cărnii proas-
pete.

TOTAL LOT 3 371670,90

Lot 4 

Pește

Acte ce denota calitatea pro-
dusului:
 - Declarația sau certificatul de 
conformitate; 
- Contract pentru executarea 
investigațiilor de laborator; La 
livrare, produsul va fi însoțit de 
certificat sanitar-veterinar. HO-
TĂRÂRE Nr. 103
din 18-02-2011 
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15221000-3 Pește Kg 1100

Congelat, fără cap, fără coadă  
și fără măruntaie, cu greutatea 
de la 350 gr/buc. Ambalat în cu-
tii de la 1- 10 kg.. Se livreaza cu 
transport care necesită regim 
termic special. GOST 20057-96. 
Condiții de contractare: Peș-
tele congelat se livrează către 
grădinițe numai în ambalaj (în 
lăzi din lemn și material plastic, 
butoaie și ambalaj din material 
plastic autorizat de Ministerul 
Sănătăţii pentru ambalarea 
acestor produse). Se interzice 
recepţionarea produselor cu 
ambalajul și eticheta deteriora-
te ori fără etichete.
Se interzice transportarea peș-
telui neambalat, cu mijloace 
de transport murdar sau cu 
mirosuri străine. Urmează a fi 
recepţionate produsele însoţite 
de certificate de conformitate 
(certificate de calitate), certi-
ficate igienice și fitosanitare, 
certificate veterinare și care 
corespund cerinţelor standar-
delor naţionale. 
    Pe borderoul de expediţie 
(factură) se aplică o ștampilă 
care indică data fabricării și 
termenul de consum.

TOTAL LOT 4 44000,00

15800000-6

15610000-7

Lot 5 

Diverse produ-
se alimentare 
și produse de 
morărit

Se prezintă acte ce denota cali-
tatea produsului: 
- Certificat de inofensivitate sau
- Certificat de conformitate

Covrigi Kg 205

Calitate superioară,fără grăsimi 
hidrogenizate sau ulei de pal-
mier, o gama larga de diversifi-
care( cu mac, tarita, vanilie)
Cutii –max 3,5 kg. Inscripţio-
nările trebuie să fie estetice și 
vizibile. Trebuie să fie înscrise 
cel puţin, următoarele informa-
ţii: numele și adresa producă-
torului, ţara de provenienţă, lot 
ambalare nr. , numele și  adresa 
distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punc-
tul verde etc. )
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Biscuiți (cu lapte) Kg 320

Biscuiţi zaharoși fini cu aromă 
de lapte topit, formă pătrată.
Cutii max 2 kg. Inscripţionările 
pe cutie trebuie să fie estetice 
și vizibile. Trebuie să fie înscrise 
cel puţin, următoarele informa-
ţii: numele și adresa producă-
torului, ţara de provenienţă, lot 
ambalare nr. , numele și  adresa 
distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punc-
tul verde etc. )

Paste făinoase Kg 615

Grupa C, clasa 1, c/superioară.
ISO 
Calitate superioară, în ambalaj  
maxim 1 kg, forma diversă- ure-
chiuse, scoici, spachete. Inscrip-
ţionările trebuie să fie estetice 
și vizibile. Trebuie să fie înscrise 
cel puţin, următoarele informa-
ţii: numele și adresa producă-
torului, ţara de provenienţă, lot 
ambalare nr. , numele și  adresa 
distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punc-
tul verde etc. )

Sare Kg 120

Calitate superioară, iodată, mă-
runtă fără impurități, in ambalaj 
alimentar maxim 1 kg. Inscripţi-
onările trebuie să fie estetice și 
vizibile. Trebuie să fie înscrise 
cel puţin, următoarele informa-
ţii: numele și adresa producă-
torului, ţara de provenienţă, lot 
ambalare nr. , numele și  adresa 
distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punc-
tul verde etc. )
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Drojdie Kg 15

Calitate superioară, presată, 
ambalaj maxim 80 gr. Inscripţi-
onările trebuie să fie estetice și 
vizibile. Trebuie să fie înscrise 
cel puţin, următoarele informa-
ţii: numele și adresa producă-
torului, ţara de provenienţă, lot 
ambalare nr. , numele și  adresa 
distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punc-
tul verde etc. )

Ulei de floarea 
soarelui L 1000

„Ulei de floarea soarelui rafinat 
dezodorizat, GOST 1129-93” in 
ambalaj maxim 1 L. Inscripţio-
nările trebuie să fie estetice și 
vizibile. Trebuie să fie înscrise 
cel puţin, următoarele informa-
ţii: numele și adresa producă-
torului, ţara de provenienţă, lot 
ambalare nr. , numele și  adresa 
distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punctul 
verde etc. ) . Materialele de am-
balaj și ambalajele trebuie să fie 
curate, uscate, fără defecte me-
canice, să nu conţină substanţe 
dăunătoare sau alte mirosuri 
străine, și să asigure calitatea și 
durabilitatea produsului. 

Ulei de măsline L 60

Ulei extravirgin de măsline în 
sticla maxim 1 L. Inscripţionările 
trebuie să fie estetice și vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: numele 
și adresa producătorului, ţara 
de provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele și  adresa distribu-
itorului dacă este altul decît 
producătorul și  ambalatorul, 
termenul de valabilitate (ZZ/LL/
AAAA), semnele specifice pen-
tru protecţia mediului (aruncă 
la coș, reciclabil, punctul verde 
etc. ) . Materialele de ambalaj și 
ambalajele trebuie să fie curate, 
uscate, fără defecte mecanice, 
să nu conţină substanţe dăună-
toare sau alte mirosuri străine, și 
să asigure calitatea și durabilita-
tea produsului. 
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Rosii în suc pro-
priu Kg 1000

Calitate superioară,  in borcane 
maxim 700 gr. Fără oțet. Inscrip-
ţionările trebuie să fie estetice 
și vizibile. Trebuie să fie înscrise 
cel puţin, următoarele informa-
ţii: numele și adresa producă-
torului, ţara de provenienţă, lot 
ambalare nr. , numele și  adresa 
distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate 
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punc-
tul verde etc. )

Pastă de tomate Kg 212

Calitate superioară,  in borcane 
maxim 800 gr. Inscripţionările 
trebuie să fie estetice și vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: numele 
și adresa producătorului, ţara 
de provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele și  adresa distribu-
itorului dacă este altul decît 
producătorul și  ambalatorul, 
termenul de valabilitate (ZZ/LL/
AAAA), semnele specifice pen-
tru protecţia mediului (aruncă 
la coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )

Borș acru L 500

Borș acru natural, din tarita in 
ambalaj maxim 1 litru , in sti-
cla. Inscripţionările trebuie să 
fie estetice și vizibile. Trebuie să 
fie înscrise cel puţin, următoare-
le informaţii: numele și adresa 
producătorului, ţara de proveni-
enţă, lot ambalare nr. , numele 
și  adresa distribuitorului dacă 
este altul decît producătorul și  
ambalatorul, termenul de vala-
bilitate (ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice pentru protecţia me-
diului (aruncă la coș, reciclabil, 
punctul verde etc. )

Magiun (mere, 
caise, gutui, 
prune, piersici)

Kg 200

Magiun 100% din fructe  cu mai 
puțin de 5g de zaharuri libere per 
100 ml. Inscripţionările trebuie să 
fie estetice și vizibile. Borcan 860 
gr. Trebuie să fie înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: numele și 
adresa producătorului, ţara de pro-
venienţă, lot ambalare nr. , numele 
și  adresa distribuitorului dacă este 
altul decît producătorul și  ambala-
torul, termenul de valabilitate (ZZ/
LL/AAAA), semnele specifice pen-
tru protecţia mediului (aruncă la 
coș, reciclabil, punctul verde etc. ) 
Materialele de ambalaj și ambalaje-
le trebuie să fie curate, uscate, fără 
defecte mecanice, să nu conţină 
substanţe dăunătoare sau alte mi-
rosuri străine, și să asigure calitatea 
și durabilitatea produsului.
HG 216 din 27.02.2008
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Zahăr Kg 800

„Zahăr cristal alb de calitate 
standard, Gost 21-94”, in am-
balaj etichetat, maxim 1 kg. 
Inscripţionările trebuie să fie 
estetice și vizibile. Trebuie să fie 
înscrise cel puţin, următoare-
le informaţii: numele și adresa 
producătorului, ţara de proveni-
enţă, lot ambalare nr. , numele 
și  adresa distribuitorului dacă 
este altul decît producătorul și  
ambalatorul, termenul de vala-
bilitate (ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice pentru protecţia me-
diului (aruncă la coș, reciclabil, 
punctul verde etc. )

Ouă de gaină Buc 24000

Ouă de gaină dietice, mășcate, 
cu greutatea de la 50 gr/buc, ca-
tegoria A.
Coaja ouălor de găină destinate 
pentru consum alimentar tre-
buie să fie nevătămată și curată. 
Pe coaja ouălor de găină se ad-
mit puncte unice, pete și dungi 
de impurităţi, pe maximum 1/8 
din suprafaţa cojii. Pe coajă nu 
se admit pete de sînge și excre-
mente.
Ouăle de găină la livrare trebu-
ie să fie însoţite de certificatul 
veterinar și eticheta să cuprindă 
următoarea informaţie:
1. Denumirea întreprinderii 

avicole-producătoare;
2. Categoria, clasa ouălor;
3. Data ouatului[ziua, luna, 

anul];
4. Termenul de valabilitate 

[zile].

Suc 100% din 
fructe în asorti-
ment

L 2000

Suc natural 100% din fructe cu 
mai putin de 5 gr zahăr la 100 
ml în asortiment limpezit, fără 
nectar. Ambalat în tetra pack 
sau în vase de sticlă, max 1 L.
 HG nr.1111 din 06.12.2010. Ma-
terialele de ambalaj și ambala-
jele trebuie să fie curate, uscate, 
fără defecte mecanice, să nu 
conţină substanţe dăunătoare 
sau alte mirosuri străine, și să 
asigure calitatea și durabilita-
tea produsului. Inscripţionările 
trebuie să fie estetice și vizibile. 
Trebuie să fie înscrise cel puţin, 
următoarele informaţii: numele 
și adresa producătorului, ţara 
de provenienţă, lot ambalare 
nr. , numele și  adresa distribu-
itorului dacă este altul decît 
producătorul și  ambalatorul, 
termenul de valabilitate (ZZ/LL/
AAAA), semnele specifice pen-
tru protecţia mediului (aruncă 
la coș, reciclabil, punctul verde 
etc. ) 
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Ceai negru kg 33

Ambalaj de 0,100 – 0,500 kg.
HG nr.206 din 11.03.2009.
Ceai infuzie calitate superioară. In-
scripţionările trebuie să fie esteti-
ce și vizibile pe amblaj. Trebuie să 
fie înscrise cel puţin, următoarele 
informaţii: numele și adresa pro-
ducătorului, ţara de provenienţă, 
lot ambalare nr. , numele și  adre-
sa distribuitorului dacă este altul 
decît producătorul și  ambalatorul, 
termenul de valabilitate (ZZ/LL/
AAAA), semnele specifice pentru 
protecţia mediului (aruncă la coș, 
reciclabil, punctul verde etc. )

Cacao        Kg 10

Ambalaj 0,100 – 0,500 kg,  c/supe-
rioară. GOST 171-Inscripţionările 
trebuie să fie estetice și vizibile pe 
ambalaj. Trebuie să fie înscrise cel 
puţin, următoarele informaţii: nu-
mele și adresa producătorului, ţara 
de provenienţă, lot ambalare nr. , 
numele și  adresa distribuitorului 
dacă este altul decît producătorul 
și  ambalatorul, termenul de va-
labilitate (ZZ/LL/AAAA), semnele 
specifice pentru protecţia mediului 
(aruncă la coș, reciclabil, punctul 
verde etc. )

Crupa de griș Kg 250

Calitate superioară, fără impurități,
in ambalaj alimentar maxim 1 kg
cu eticheta.
Operatorul economic contractant
nu-și va trece coordonatele și sigla,
dacă nu este producător, amba-
lator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, 
următoareleinformaţii: numele şi 
adresa
producătorului, ţara de proveni-
enţă,
lot ambalare nr. , numele și adresa
distribuitorului dacă este altul decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifice
pentru protecţia mediului (aruncă 
la
coș, reciclabil, punctul verde etc. )
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Crupa de griu Kg 250

Calitate superioară, fără impu-
rități,
in ambalaj alimentar maxim 1 
kg
cu eticheta.
Operatorul economic contrac-
tant
nu-și va trece coordonatele și 
sigla,
dacă nu este producător, am-
balator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, 
următoareleinformaţii: numele 
şi adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice
pentru protecţia mediului 
(aruncă la
coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )

Crupa de orz(ma-
runt) Kg 250

Calitate superioară, fără impu-
rități,
in ambalaj alimentar maxim 1 
kg.
Operatorul economic contrac-
tant
nu-și va trece coordonatele și 
sigla,
dacă nu este producător, am-
balator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice
pentru protecţia mediului 
(aruncă la

coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )
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Hrisca Kg 250

Calitate superioară, fără impurități,
in ambalaj alimentar maxim 1 kg. 
Operatorul economic contractant
nu-și va trece coordonatele și sigla,
dacă nu este producător, amba-
lator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de proveni-
enţă,
lot ambalare nr. , numele și adresa
distribuitorului dacă este altul decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifice
pentru protecţia mediului (aruncă 
la
coș, reciclabil, punctul verde etc. )

Crupa de mei Kg 250

Calitate superioară, fără impurități,
in ambalaj alimentar maxim 1 kg.
Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de proveni-
enţă,
lot ambalare nr. , numele și adresa
distribuitorului dacă este altul decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifice
pentru protecţia mediului (aruncă 
la
coș, reciclabil, punctul verde etc. )

Faina de porumb Kg 300

Calitate superioară, fără impurități,
in ambalaj alimentar maxim 1 kg.
Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de proveni-
enţă,
lot ambalare nr. , numele și adresa
distribuitorului dacă este altul decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifice
pentru protecţia mediului (aruncă 
la
coș, reciclabil, punctul verde etc. )
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Orez Kg 500

Calitate superioară, bob rotund, 
șlefuit, întreg,
Ambalaj alimentar  maxim 1 kg.
Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice
pentru protecţia mediului 
(aruncă la

coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )

Fulgi de ovaz Kg 250

Calitate superioară, fără impu-
rități,
in ambalaj alimentar maxim 0,5 
kg
Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifi-
ce
pentru protecţia mediului 
(aruncă la
coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )

Faina de griu Kg 775

Calitate superioară, fără impu-
rități,
in ambalaj alimentar maxim 2 
kg,
cu eticheta. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice
pentru protecţia mediului 
(aruncă la
coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )
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Fasole Kg 200

Calitate superioară, bob întreg, ina-
mbalaj maxim 1 kg.
Operatorul economic contractant
nu-și va trece coordonatele și sigla,
dacă nu este producător, ambalator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de provenien-
ţă,
lot ambalare nr. , numele și adresa
distribuitorului dacă este altul decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifice
pentru protecţia mediului (aruncă 
la
coș, reciclabil, punctul verde etc. )

Mazare uscata Kg 200

Calitate superioară, bob întreg, fără 
impurități, ambalate in pungi ma-
xim 1 kg.
Operatorul economic contractant
nu-și va trece coordonatele și sigla,
dacă nu este producător, ambalator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de provenien-
ţă,
lot ambalare nr. , numele și adresa
distribuitorului dacă este altul decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifice
pentru protecţia mediului (aruncă 
la
coș, reciclabil, punctul verde etc. )

Naut Kg 200

Calitate superioară, ambalat in
pungi maxim 1 kg. Operatorul eco-
nomic contractant
nu-și va trece coordonatele și sigla,
dacă nu este producător, ambalator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de provenien-
ţă,
lot ambalare nr. , numele și adresa
distribuitorului dacă este altul decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifice
pentru protecţia mediului (aruncă 
la
coș, reciclabil, punctul verde etc. )
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Mazare v. con. Kg 300

Calitate superioară, bob întreg, 
fără impurități, ambalată in bor-
cane maxim 0,7 kg.
Operatorul economic contrac-
tant
nu-și va trece coordonatele și 
sigla,
dacă nu este producător, amba-
lator
sau distribuitor. Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele specifi-
ce
pentru protecţia mediului 
(aruncă la

coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )

Arpacas de orz 
(mascat) Kg 180

Calitate superioară, fără impu-
rități,
in ambalaj alimentar maxim 1 
kg.
Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice
pentru protecţia mediului 
(aruncă la

coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )
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Linte Kg 200

Calitate superioară, fără impu-
rități,
in ambalaj alimentar maxim 1 
kg.
Trebuie să fie
înscrise cel puţin, următoarele
informaţii: numele și adresa
producătorului, ţara de prove-
nienţă,
lot ambalare nr. , numele și 
adresa
distribuitorului dacă este altul 
decît
producătorul și ambalatorul,
termenul de valabilitate
(ZZ/LL/AAAA), semnele speci-
fice
pentru protecţia mediului 
(aruncă la

coș, reciclabil, punctul verde 
etc. )

TOTAL LOT 5 261594,99

Lot 6
Fructe uscate și 
semințe 

Se prezintă acte ce denota cali-
tatea produsului: 
- Certificat de inofensivitate sau
- Certificat de conformitate

Prune Kg 165

C/superioară fără sâmburi, să-
nătos, uscat, fără componenţi 
străini vizibili. Ambalaj de 0,250 
– 1,00 kg

Caise Kg 55

C/superioară fără sâmburi, să-
nătos, uscat, fără componenţi 
străini vizibili. Ambalaj de 0,250 
– 1,00 kg

Mere Kg 46

C/superioară fără sâmburi, să-
nătos, uscat, fără componenţi 
străini vizibili. Ambalaj de 0,250 
– 1,00 kg

Pere Kg 55

C/superioară fără sâmburi, să-
nătos, uscat, fără componenţi 
străini vizibili. Ambalaj de 0,250 
– 1,00 kg

Stafide Kg 48
C/superioară. Ambalaj de 0,200 
kg
 HG nr.1523 din 29.12.2007

Smochine Kg 56
C/superioară, sănătos, uscat, 
fără componenţi străini vizibili. 
Ambalaj de 0,200 – 0,500kg

Curmale Kg 51

C/superioară, sănătos, uscat, 
fără sâmburi și fără componenţi 
străini vizibili. Ambalaj de 0,200 
– 0,500kg
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Miez de nucă Kg 105

C/superioară, sănătos, uscat, 
fără componenţi străini vizibili, 
de culoare aurie deschis, în 
jumătăţi. Ambalaj de 0,250 – 
1,00 kg

Miez de migdale Kg 55
C/superioară, sănătos, uscat, 
fără componenţi străini vizibili. 
Ambalaj de 0,100 – 0,500kg

Semințe de susan Kg 18
C/superioară. Ambalaj de 
0,100 – 0,200 kg. HG 1523 din 
29.12.2007

TOTAL LOT 6 67860,47

Lot 7 

Legume 

Roada anului 2022
HG nr.929 din 31.12.2009.
Se prezintă acte ce denota cali-
tatea produsului: 
- Certificat de inofensivitate sau
- Certificat de conformitate

Cartofi Kg 3000

“Cartofi proaspeti calitatea întîi,
SM 243: 2004”
intacţi, sănătoși, fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă improprii
consumului, curaţi, fără urme
vizibile de substanţe străine, fără
vătămări produse de frig, suficient
de uscaţi în stadiul de utilizare
prevăzut , fără vătămări cauzate de
insectele dăunătoare, fără umedi-
tate
excesivă la suprafaţă, fără miros și
gust străin. ambalati in saculet
maxim 5 kg.

Ceapa Kg 870

“Ceapă proaspătă calitatea întîi, SM
243: 2004”
Bulbii de ceapă trebuie să fie:
intacţi, sănătoși, fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă improprii
consumului, curaţi, fără urme
vizibile de substanţe străine, fără
vătămări produse de frig, suficient
de uscaţi în stadiul de utilizare
prevăzut (cel puţin primele straturi
exterioare ale învelișului și tulpinile
trebuie să fie complet uscate), fără
tulpini false sau tari, fără insecte
dăunătoare, fără vătămări cauzate
de insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la suprafaţă,
fără miros și gust străin. Tulpinile
trebuie să fie sucite sau tăiate de
maximum 6 cm lungime. Ambalata
in saculet maxim 5 k
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Morcov Kg 1000

„Morcov proaspăt, GOST 1721-
85”.
Rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,
fără umeditate excesivă la
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă
şi coloraţie tipică pentru sorturile 
de
morcov de masă, cu lungimea de
tulpini rămase nu mai mult de 2,0
cm sau fără tulpini.
Culoarea - Portocalie, uniformă,
corespunzăto
speciei și gradului de maturitate al
legumei
Consistenţa Consistenţa tare,
crocantă la exterior și suculentă la
interior, fără urme de putrezire
Miros și gust Specific pentru
acets soi, fără miros și gust străin.
Ambalati in saculet maxim 5 kg.

Sfecla rosie  Kg 500

„Sfeclă roșie proaspătă, GOST
1722-85”Rădăcina proaspătă,
întreagă, sănătoasă, curată, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, fără umeditate exce-
sivă
la suprafaţă, fără vătămări, cu o
formă și coloraţie tipică pentru
sorturile de sfeclă, cu lungimea de
tulpini rămase nu mai mult de 2,0
cm sau fără tulpini.
Nu se permit abateri de la forma
tipică.
Nu se permit rădăcini cu crăpături .
Specific pentru acets soi, fără miros
şi gust străin.
Miezul este suculent de culoare
roșu închis, în diferite nuanţe, în
funcţie de caracteristicile sortului.
Dimensiunile rădăcinei la cel mai
mare diametru transversal, cm 5,0
- 10,0
ambalaj maxim 5 kg.

Varza Kg 1100

„Varză verde proaspătă, GOST
1724-85”Cu coacerea timpurie-
Căpăţini proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor botanice
după culoare și formă, fără atacuri
de boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, , fără urme
vizibile de substanţe străine.Miros
şi gust - specific pentru soiurile de
varză, fără miros și gust străin
Densitatea căpăţinii de varză -
grade diferite de densitate. Varza trebu-
ie să fie curăţită de
frunze pînă la frunzele de culoare
verde sau albe bine strînse ce
formează căpăţina.
Se înlătură frunzele galbene,
putrede, ofilite, contaminate și
murdare sau de orice altă alterare
care le face inapt de utilizare
in ambalaj maxim 5 kg
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Ustroi Kg 33

fără atacuri de boli
sau insecte care să-l facă impro-
prii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

Marar Kg 200

Marar verde proaspăt, cu cren-
guța
întreagă, sănătoasă, curată, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, fără umeditate 
excesivă
la suprafaţă, cu o coloraţie ver-
de închis.

Pătrunjel Kg 200

Pătrunjel verde proaspăt, cu 
crenguța
întreagă, sănătoasă, curată, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, fără umeditate 
excesivă
la suprafaţă, cu o coloraţie ver-
de închis.

Conopida Kg 500

fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

Brocoli Kg 400

fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

Radacina de telina Kg 250

fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

Castraveți kg 500

legume prospete, bine coapte, 
fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

Ardei dulci kg 450

legume prospete, bine coapte, 
fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

Roșii proaspete kg 800

legume prospete, bine coapte, 
fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine
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Vinete kg 450

legume prospete, bine coapte, 
fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

Dovleac kg 600

legume prospete, bine coapte, 
fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine

TOTAL LOT 7 172070,50

Lot 8

Fructe

Roada anului 2022
HG nr.929 din 31.12.2009
Se prezintă acte ce denota cali-
tatea produsului: 
- Certificat de inofensivitate sau
- Certificat de conformitate

Banane Kg 1200

Întregi,  marime medie, culoare 
galbenă, fără pete maronii, fără 
atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine în 
lăzi maxim 10 kg. 
HG nr.929 din 31.12.2009.

Mandarine Kg 800

Întregi,  mărime medie, culoare 
orange, fără pete maronii, fără 
atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine în 
lăzi maxim 10 kg. 
HG nr.929 din 31.12.2009

Mere Kg 1900

Întregi,  mărime medie, culoare 
galbenă, verde,roșii, fără pete 
maronii, fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine în 
lăzi maxim 10 kg. 
HG nr.929 din 31.12.2009

Lamâi Kg 180

Întregi,  mărime medie, culoare 
galbenă, fără pete maronii, fără 
atacuri de boli
sau insecte care să le facă im-
proprii
consumului,  fără urme
vizibile de substanţe străine în 
lăzi maxim 1 kg.
HG nr.929 din 31.12.2009

Prune kg 450



133

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

Struguri kg 1000

TOTAL LOT 8 89832,00

Valoarea estimativă totală (fără TVA) 1506654,15

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

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

	Nu □

Da □

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

	Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor 
de selecție

Oferta- Cerere de participare (anexa nr. 7);
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);. 
Propunerea tehnică – conform anexei nr. 22;
Propunerea financiară- conform anexei nr. 23;
Garanția pentru ofertă - prin scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 
9)
sau
- prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor 
date bancare:
Beneficiarul plăţii: Primăria mun. Hîncești
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor Trezorăria regională Centru
Codul fiscal: 1007601004054
Contul de decontare: MD52TRPCEE518410A00769AA
Contul trezorerial: TREZMD2X
Contul bancar: MD52TRPCEE518410A00769AA
Trezoreria regională: Centru
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru 
ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. 
Notă!!!Se prezintă dovada depunerii garanției în cazul depunerii garanției sub 
formă de transfer pe contul autorității contractante.
DUAE Elctronic SIA RSAP

Certificat de confor-
mitate/
Certificat de inofen-
sivitate

eliberat/eliberată de un organ de 
ceritificare
acreditat- copie – confirmată prin 
semnătura
electronică a OE.

Obligatoriu

Certificat de atribuire 
a contului
bancar

Copie, eliberat de banca deţinătoa-
re de cont, semnătura electronică 
a OE

Obligatoriu

Autorizaţie sanitar 
veterinară pe
unitate de transport

Copie confirmată prin semnătura 
electronică a OE. 

Obligatoriu

Autorizaţie sanitară 
veterinară de
funcţionare al opera-
torului
economic partici-
pant

Copie confirmată prin semnătura 
electronică a
OE.

Obligatoriu

Certificat de efec-
tuare
sistematică a plăţii 
impozitelor,
contribuţiilor

Copie- eliberat de Inspectoratul 
Fiscal
(valabilitatea certificatului conform 
cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al RM) sem-
nătura
electronică a OE.

Obligatoriu

Certificat de deţine-
re a
abatorului, ori con-
tract cu
deţinătorul  abato-
rului.

Copie cu semnătura electronică a 
OE.
(Obligatoriu pentru lotul nr. 3)

Obligatoriu

Livrarea și descăr-
carea
produselor alimenta-
re se face de
către OE 
conform comenzilor
(zilnic, săptămînal ).

Livrarea și descărcarea produselor 
alimentare se face de către Văn-
zător conform comenzilor (zilnic, 
săptămînal  – graficul de livrare - 
conform anexei nr. 23;).

Obligatoriu
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III. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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

	Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

1. Livrarea și descărcarea produselor alimen-
tare se face de către OE conform graficului de 
livrare indicat în specificațiile de preț, iar can-
titatea -conform comenzilor.

2. Obligatoriu  toate produsele alimentare să 
fie ambalate și marcate cu data produceri și 
termenul de valabilitate.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3  din  4 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SPITALUL DE STAT
IDNO 1006601003968
Adresa Str. Drumul Viilor 34
Numărul de telefon/fax 022-72-90-41, 022-72-91-72
Adresa de e-mail ale autorității contractante spitalds@ms.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ghinguleak Diana, 022-72-91-72
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

 

https://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă,(lei) 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45453000-7

Lucrări de reparație 
capitală a încăperilor 
farmaciei IMSP 
Spitalul de Stat

1 buc Conform caietului de sarcini 722500,00

TOTAL 722500,00
 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție  Oferta  cea mai avantajoasă economic 
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Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

COP 

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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 MODIFICAT

Nr. __18_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
anterioară, 
fără TVA, lei 

Valoarea modifi-
cată 

fără TVA, lei

1 71315000-9  
Servicii  de in-
stalații tehnice 
în construcții 

m

Reparația și renovarea 
Grădinii Publice ”Scuarul 
Catedralei Metropolita-
ne”

3,5 mln. 11,5 mln.

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard

Alte informații:

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

 Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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 MODIFICAT

Nr. __19_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
anterioară, 
fără TVA, lei 

Valoarea modi-
ficată 

fără TVA, lei

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m

Reabilitarea  infras-
tructurii pietonale în 
complex cu amenajarea 
teritoriului adiacent pe 
str. Alba Iulia, tronso-
nul cuprins între str. Ion 
Creangă și Ion Pelivan, 
(partea pară) sectorul 
Buiucani, mun. Chișinău

2 mln.

3,9 mln.

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard

Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __20_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea  
fără TVA,

lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m

Construcția unei biuvete în 
parcul Butoiaș, sectorul Bu-
iucani și amenajarea terito-
riului adiacent)

                 2,5

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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 MODIFICAT

Nr. __21_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea anteri-
oară 

fără TVA,

lei 

Valoarea mo-
dificată 

fără TVA,

lei

1 45200000-9  
Lucrări de construcţii 
complete sau parţia-
le și lucrări publice 

m Reabilitarea Par-
culu”La Izvor”    3 mln.       8 mln.

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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 MODIFICAT

Nr. __22_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea anteri-
oară 

fără TVA,
lei 

Valoarea mo-
dificată 

fără TVA,
lei

1 45200000-9  
Lucrări de construcţii 
complete sau parţia-
le și lucrări publice 

m

Reabilitarea in-
frastructurii pie-
tonale pe str. L. 
Deleanu (partea 
pară) 

   1,5 mln.       3 mln.

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Urmează a fi expuse în anunțul de participa-
re/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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 MODIFICAT

Nr. __23_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
anterioară, 

fără TVA,

lei 

Valoarea modifica-
tă, fără TVA, lei

1 45200000-9  

Lucrări de con-
strucţii comple-
te sau parţiale 
și lucrări publice 

m
Renovarea infrastruc-
turii pietonale pe Calea 
Ieșilor (partea impară)

1,5 mln 5,569 mln.

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __24_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea  
fără TVA,

lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Renovarea infrastructurii 
pietonale pe str. A. Șciusev

   9,5 mln.       

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __25_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea  
fără TVA,

lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m
Reabilitarea trotuarelor din 
str. Alba Iulia (partea pară) în-
tre I. Pelivan și str. Paris

   2,5 mln.       

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __26_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea  
fără TVA, lei 

1 45200000-9  

Lucrări de con-
strucţii comple-
te sau parţiale 
și lucrări publice 

m Reabilitarea trotuarelor din str. Ni-
colai Costin, sectorul Buiucani

2,5 mln.
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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __27_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea  
fără TVA,

lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m
Reparații curente ale căilor de 
comunicații și amenajării par-
cului Alunelul, etapa II

   2,3 mln. 

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard



157

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __28_din_04.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zglavoc Daniela, 068240107 e-mail 

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea  
fără TVA,

lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m
Reabilitarea infrastructurii 
stradale ( accesele pietonale str. 
Liviu Deleanu, partea impară)

   2 mln. 

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. 21057633/22 din 05.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Sîngerei
Localitate Or. Sîngerei
IDNO 1003602150743
Adresa Or. Sîngerei, str. N. Testemițanu 51
Număr de telefon/fax 026284407
E-mail srsingerei@ms.md
Adresa de internet http://srsingerei.com
Persoana de contact Ludmila Donțu

Telefon:026284463

E-mail: srsingerei-jurist@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică ce prestează servicii medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri R  

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse lactate
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654262172696

Data publicării: 03.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057633/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654262172696
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
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 și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21057633/22  din 16.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL LAPMOL
IDNO 1002600024308
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Tel: 069104672
E-mail:d.nastase@mail.ru

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

Da □       Nu □       

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

Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse lactate 15500000-3
21057633/22

Din 29.06.2022
300895,00

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

2. Alte informații:

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

Nu R         

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
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:d.nastase@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

de atribuire a contractului de achiziții publice  nr. MD - 1652687647412 din 

„05” iulie 2022, pentru achiziţionarea

„ Cazane electrice pentru prepararea hranei, tigăi electrice, camera frigorifice, 

frigidere și mașini de spălat - repetat” 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
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 Ionel Anastasia, anastasia.ionel@anp.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri
Obiectul de achiziție

Cazane electrice pentru prepararea hranei, tigăi electrice, 
camera frigorifice, frigidere și mașini de spălat - repetat

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1652687647412 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652687647412?tab=contract-notice 
Data publicării: 16.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate Licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
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 și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. MD-1652687647412/001 din 27.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL ”Inoxplus”

IDNO 1011600039984

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642153932595
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652687647412?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652687647412?tab=contract-notice
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Date de contact COVALENCO Dumitru,  mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 
36, ap. (of.) 48; tendere@inoxplus.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Tigaie basculantă elec-
trică (40 litri)

39312000-2 buc

11 COP din 
05.07.2022 77 937,12

2 Tigaie basculantă elec-
trică (70 litri)

TOTAL 77 937,12
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4  din  08 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție Medico Sanitară Publică 

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 Materiale și accesorii stomatologice pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: Conform SIA RSAP Mtender

Data publicării: 15.04.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1650028122441

Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut 

      □ Costul cel mai scăzut

      □ Cel mai bun raport calitate-preț 

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

      □ Acord-cadru 

      □ Sistem dinamic de achiziții 

      □ Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total:  7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  7
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 7
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 08.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Visiosystems SRL
IDNO 1014600037327
Date de contact 

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

Chișinău, str. Ghioceilor, 1, 022-50-80-94, visiosystems-
2014sale@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

	Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

6 Ciment glasionomer 33100000-1 4/cut nr. 21 din 
07.07.2022 3 400,00

 11 Compozit foto-polimerizabil 33100000-1 20/buc nr. 21 din 
07.07.2022 4 720,00

12 Compozit foto-polimerizabil 33100000-1 3/set nr. 21 din 
07.07.2022 7 980,00

19 Material pentru obturarea canalelor ra-
diculare 33100000-1 60/buc nr. 21 din 

07.07.2022 5 760,00

25 Material pentru pansament provizoriu 33100000-1 100/buc nr. 21 din 
07.07.2022 3 000,00

32 Pastă devitalizatoare 33100000-1 60/cut nr. 21 din 
07.07.2022 2 880,00

46 Soluție 33100000-1 30/cut nr. 21 din 
07.07.2022 1 410,00

61 Material pentru amprentare 33100000-1 30/buc nr. 21 din 
07.07.2022 3 150,00

69 Bureți 33100000-1 5/cut nr. 21 din 
07.07.2022 2 615,00

Denumire M-Inter-Farma SA
IDNO 1003600005263
Date de contact 

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

Chișinău, str. Grenoble, 23, 022-904-005, 022-904-006 
info@minterfarma.md,

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da        

mailto:info@minterfarma.md
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

	Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

74 Rulouri absorbante 33100000-1 200/cut nr. 17 din 
24.06.2022 19 800,00

75 Aspiratoare 33100000-1 150/pachet nr. 17 din 
24.06.2022 7 800,00

Denumire MedTehFarm SRL
IDNO 1003600009825
Date de contact 

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

Chișinău, bd. C. Negruzzi, 3/2, 022-54-40-03, medteh-
farm@mdl.met 

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. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Compozit autopolimerizabil 33100000-1 20/cut nr. 15 din 

24.06.2022 9 800,00

7 Ciment glasionomer 33100000-1 80/cut nr. 15 din 
24.06.2022 136 011,20

9 Compozit foto-polimerizabil 33100000-1 50/cut nr. 15 din 
24.06.2022 79 002,00

13 Compozit nanohibrid foto-polimerizabil 33100000-1 18/set nr. 15 din 
24.06.2022 96 480,72

18 Material pentru obturarea canalelor ra-
diculare 33100000-1 10/set nr. 15 din 

24.06.2022 5 901,10

21 Material pentru obturarea canalelor ra-
diculare 33100000-1 10/cut nr. 15 din 

24.06.2022 5 801,80

22 Material pentru obturarea canalelor 33100000-1 10/cut nr. 15 din 
24.06.2022 7 881,80

23 Material pentru sigilarea fisurilor 33100000-1 80/seringi nr. 15 din 
24.06.2022 32 814,40

mailto:medtehfarm@mdl.met
mailto:medtehfarm@mdl.met
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24 Material pentru tratamentul pulpitelor 33100000-1 50/cut nr. 15 din 
24.06.2022 54 000,00

28 Sistem adeziv 33100000-1 10/cut nr. 15 din 
24.06.2022 2 721,60

38 Cremă topică 33100000-1 20/cut nr. 15 din 
24.06.2022 7 161,60

39 Cremă topică 33100000-1 20/cut nr. 15 din 
24.06.2022 5 961,60

47 Matrice 33100000-1 120/plic nr. 15 din 
24.06.2022 3 254,40

76 File (foi) roberdam 33100000-1 20/cut nr. 15 din 
24.06.2022 2 880,00

 

Denumire Triumf-Motiv SRL
IDNO 1012600021180
Date de contact 

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

Chișinău, str. Grenoble, 193 of. 1301, 022-76-88-41, tri-
umf.motiv@mail.ru 

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. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

29 Gel pentru dezobturarea, prelucrarea, 
lărgirea canalelor radiculare 33100000-1 20/buc nr. 19 din 

28.06.2022 6 000,00

48 Pulpoextractoare 33100000-1 50/cut nr. 19 din 
28.06.2022 10 200,00

49 Conuri pentru opbturarea canalelor ra-
diculare 33100000-1 100/cut nr. 19 din 

28.06.2022 6 960,00

50 Obturatoare de canal 33100000-1 1700/buc nr. 19 din 
28.06.2022 7 956,00

51 Aplicatoare 33100000-1 250/cut nr. 19 din 
28.06.2022 15 000,00

53 Freze extradure 33100000-1 100/buc nr. 19 din 
28.06.2022 1 800,00

55 Freze diamantate 33100000-1 1000/buc nr. 19 din 
28.06.2022 15 600,00

56 Freze diamantate 33100000-1 200/buc nr. 19 din 
28.06.2022 4 320,00

57 Polipante 33100000-1 800/buc nr. 19 din 
28.06.2022 12 480,00

mailto:triumf.motiv@mail.ru
mailto:triumf.motiv@mail.ru
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Denumire Caracaș-Dental SRL
IDNO 1003600050469
Date de contact 

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

Chișinău, str. Gh. Asachi, 65, 022-22-05-68, sales@cara-
cas.md 

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

	Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

10 Compozit foto-polimerizabil 33100000-1 80/buc nr. 20 din 
24.06.2022 21 600,00

15 Material foto-polimerizabil 33100000-1 50/buc nr. 20 din 
24.06.2022 11 300,00

16 Material pentru obturarea canalelor radiculare 33100000-1 30/buc nr. 20 din 
24.06.2022 4 260,00

30 Gel fluorat 33100000-1 100/buc nr. 20 din 
24.06.2022 8 400,00

33 Pastă abrazivă 33100000-1 30/cut nr. 20 din 
24.06.2022 15 300,00

65 Sârmă ortodontică 33100000-1 10/buc nr. 20 din 
24.06.2022 3 850,00

Denumire Chinec SRL
IDNO 1010600013411

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

Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 21, ap. 122, 079393777, 
office@dentstore.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. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

4 Ciment glasiomer 33100000-1 150/cut nr. 16 din 
24.06.2022 167 670,00

5 Ciment glasionomer capsule 33100000-1 20/cut nr. 16 din 
24.06.2022 35 208,00

mailto:sales@caracas.md
mailto:sales@caracas.md
mailto:office@dentstore.md
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Denumire Dita EstFarm SRL
IDNO 1002600046359
Date de contact 

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

Chișinău, str. Burebista, 23, 022-405-379, 022-782-855 
reghina.tudosan@dita.md 

Întreprindere mică sau mijlocie 	Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

	Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

73 Spatulă lemn
33100000-1 500/cut

nr. 18/3007 
din 

24.06.2022
14 157,50

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

2. Alte informații:

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

	Nu        

      □    Da       

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 7_6 din 06.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Bardar 

Localitate Bardar

IDNO 1007601007181 

Adresa s. Bardar, r. Ialoveni, str. Aurel David 68 

Număr de telefon/fax 0 268 37236/026837217 

E-mail bardarprimaria@yahoo.com 

Adresa de internet
Persoana de contact Spânu Grigore 067500500

Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ■Cererea ofertelor de prețuri ■Licitație deschisă  ■Altele: [In-
dicați]

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

LP nr. 131 din 15.03.2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       
Obiectul de achiziție Procurarea betonului M 350 (B25, C20/25), beton rutier (in-

clusiv servicii de transport)
Anunțul de participare Nr.

Data publicării:31.05.2022
Link:

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribui-
re utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 7 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ” K1 Beton ” SRL
IDNO 1017600034464
Date de contact 

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

079200920

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 Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Procurarea betonului M 350 
(B25, C20/25), beton rutier 

(inclusiv servicii de transport)
44100000-1 360 m3 63 din 

05.07.2022 581400.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Proiectul este cofinanțat de Agenția de Inter-

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 21 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Localitate m.Chișinău
IDNO 1017601000149
Adresa Str.A.Pușkin, nr.22
Număr de telefon/fax 022 224407
E-mail 022 226328
Adresa de internet secretariat@ast.gov.md
Persoana de contact 022 226328
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică responsabilă de implementarea politi-
cilor Statului în domeniile de competență cu finanțare de 
la bugetul de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate C.O.P.
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

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de fabricare și instalare uși la sediul Agenției din 
str.A.Pușkin nr.22,m.Chișinău

Anunțul de participare Nr.: 21056902
Data publicării: 20.05.2022
Link-ul  ocds-b3wdp1-MD-1653055564754

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653055564754
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

•	 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 4 din 21 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire BIRADERS  S.R.L.
IDNO 1006611001552
Date de contact 

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

MD-2037,m.Chișinău,str.Meșterul Manole,9

079117415,info@biraders.md
Întreprindere mică sau mijlocie    Da      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

   Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

   Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lucrări de fabricare și instalare 
uși la sediul Agenției din

str.A.Pușkin,nr.22,m.Chișinău

45400000-
1

lucrări     30/AST

  21.06.2022

442175,19

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

2. Alte informații:

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

Nu      

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din  08.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Gimnaziul „D. Cantemir”
Localitate s. Mîndrești, r. Telenești
IDNO 1012620011413
Adresa sr. M. Eminescu, 3
Număr de telefon/fax 0/258/44-3-77
E-mail ltmindre@mail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact Bosîi Ludmila; 069774523
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări  □
Obiectul de achiziție Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire a Gimna-

ziului „D. Cantemir” din satul Mîndrești, raionul Telenești
Anunțul de participare  Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1652353861399
Link-ul: https: ://achizitii.md/ro/public/tender/21056368/ 
Data publicării:12.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 11 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 

mijlocii:11 oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat:---
Pe cale electronică: 11 oferte

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652353861399
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire SRL AM Sisteme
IDNO 1010600043517
Date de contact 

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

Mereacre Andrei

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea serviciilor de pro-
iectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

Lot- 1 Lucrări de reconstrucție a sis-
temei de încălzire la Gimnaziul 
„D. Cantemir” din s. Mîndrești, r. 
Telenești

45251200-3  1  buc 15 din 
24.06.2022 1 559 405,05

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

      

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45251200-3
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 57 / 22 din 08.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimo-

niu a Ministerul Apărării
Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, şos. Hîncești 84
Număr de telefon 022-25-23-57/ 25-20-71/ 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49
E-mail igor.tibulceac@army.md, dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție

sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de

achiziție/acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție

Distincția comemorativă pentru decorarea veteranilor 
cu prilejul împlinirii a „30 de ani de la acțiunile de luptă 
pentru apărarea integrității și independenței republicii

moldova (1992 - 2022)”

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647267671909
Data publicării: 14.03.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-

1647267671909?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire

utilizate

-

Nr. Oferte primite

Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și

mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

mailto:igor.tibulceac@army.md
mailto:dumitru.negoita@army.md
https://army.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647267671909
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647267671909?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647267671909?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647267671909?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lu-
cru nr.56 din 20.04.2022 și nr.85 din 17.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

a)
Denumire SRL „Attributum”
IDNO 1003600000796

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

mun.Chişinău, bd. Mircea cel Batrîn 12, ap.(of ) 
49 Tel: 022-38-07-05, Fax: 022-38-07-05

e-mail: attributum17@gmail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da
Asociație de operatori economici

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

 
Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ buc. Nr. și 
data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Medalia comemorativă „30 de 
ani de la acțiunile de luptă pen-
tru apărarea integrității și inde-
pendenței Republicii Moldova 

1992-2022” a Armatei

Naționale şi bareta de substi-
tuire

18512200-
3

26197 14/432

din 
14.06.2022

7 635 901,56

2 Cutia aferentă medaliei 26197

b)
Denumire SRL „Triumf-Motiv”
IDNO 1012600021180
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina 
web)

mun. Chisinau, bd.Traian, 18/1, ap.80

Telefon: 022-76-88-41, 022-76-84-62
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:

N
r. 

cr
t.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantita-
te/ buc.

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Legitimația aferentă
medaliei

18512200-3 26197 14/479
din 30.06.2022

72 303,72

mailto:attributum17@gmail.ru
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3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un

proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

Nu
Data (datele) și referința (referințele)

publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md pagi-
na web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 55/22 din 07.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Minis-
terul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Mărar, Tomate, Castraveți, Gem)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653649230357
Data publicării: 27.05.2022
Link-ul : https : / /mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD -
1653649230357?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
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.93/22 din 30.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

a.

Denumire SRL ,,Sija Prim”
IDNO 1005600023438
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Date de contact  (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău str. Malina Mică 70/2, ap.36

Tel: 069027670

  e-mail: sijaprim@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:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Mărar 15872000-1 1500,00
14/488 din 07.07.22 175205,00

2 Tomate 15800000-6 5000,00
b.

Denumire SRL ,,Lovis Angro”
IDNO 1007600043788

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

mun. Chișinău str. Columna 170

Tel: 022-84-33-70/ 079-39-93-45

  e-mail: lovisangro@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Pătrunjel 15872000-1 1500,00
14/489 din 07.07.22 211000,00

2 Castraveţi 15800000-6 5000,00
c.

Denumire SRL „Green Prod”
IDNO 1013600008494

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

mun. Chișinău str. Alba Iulia 194, ap. (of.) 32

Tel: 068347887/069380101

  e-mail: greenprod9@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da
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Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv 

TVA

1 Sare alimentară (neiodată) 15872400-5 3000,00 14/490 din 07.07.22 25200,00
d.

Denumire SRL „Casa de comerț VITA”
IDNO 1002600003745

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

mun. Chișinău str. Mesager 16

Tel: 0682-88-600/ 022-83-54-76

  e-mail: svt@vitacom.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:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Gem de prune 15813000-0 8000,00
14/491 din 07.07.22 883200,00

2 Gem de caise 15813000-0 8000,00
Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 54/22 din 07.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a 
Ministerului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon/fax 022-25-21-49; 022-21-21-28; 022-25-20-71; 

022-25-23-00; 022 25-20-49 
E-mail dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md   

OLGA CONOVALOVA

olga.conovalova@army.md.
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Articole de menaj, pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 
2022

Anunțul de participare  ocds-b3wdp1-MD-1654256023803
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654256023803?tab=contract-notice
Data publicării: 03.06.2022

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

Licitație electronică 

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

 
 
 
 
 

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:olga.conovalova@army.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654256023803
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 92/22 din 29.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „DENIADI”
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

mun.Chișinău, Grădina Botanică 14/2, ap. 40; 

022-63-99-71; deniadi@rambler.ru
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, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1. Cremă de ghete de culoare neagră 39230000-3 2500 kg
14/487

din 07.07.2022

329970,00

2. Ață verde 39226300-5 3000 mosorel 24444,00

3. Ață bej 39226300-5 3500 mosorel 28518,00

4. Ac de cusut manual 39227110-3 6000 unități 9504,00
Alte informații:

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

Nu        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.56/22 din 07 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului 
Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Număr de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66
E-mail mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact Mihail Turanin
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

--------

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Reparația (locală) a învelitorii metalice la Acoperișul clădirii nr.01, 
Tabăra militară  nr.125

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1654875582915
Data publicării: 10.06.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058173/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele de 
participare la concurs

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate: NU.

--------

Nr. oferte primite Total: 1 (unu)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: ---
------
De la operatori economici dintr-un alt stat: -------
Pe cale electronică: 1 (unu).

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.99/22 din 06 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C. ”Grani-Grand Lux”
IDNO 1004611000470

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654875582915


185

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

Date de contact 

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

Adresa: MD-3801, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, str. Cotovschi nr.180;

Tel: 0788-111-00;

E-mail: grand-otel@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Nu
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Reparația (locală) a învelitorii met-
alice la Acoperișul clădirii nr.01, 
Tabăra militară  nr.125

45261211-6 1 lucrare 14/495 din 
07.07.2022

722 318,12

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

2. Alte informații:

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

Nu

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 08.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mij-
locii

Localitate Chișinău

IDNO 1007600042792

Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012

Număr de telefon/fax 022 22 42 80; 022 22 42 20

E-mail achiziții@odimm.md 

Adresa de internet www.odimm.md

Persoana de contact Russu Egor

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică, obiectul de activitate – susținerea dezvol-
tării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica 
Moldova

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire 

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

Corespunde art. 57 al Legii Nr. 131/2015

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a instruirilor, 
desfășurate în cadrul Proiectului “HEGO – plante pentru creștere 
economică” BSB – 987

Anunțul de participare Nr: 21055133/ ocds-b3wdp1-MD-1649999674301
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/ 
Data publicării: 15.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ■ 

mailto:achiziții@odimm.md
http://www.odimm.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649999674301
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/
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Nr. oferte primite Lot 1 – 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
Lot 1 – 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: Lot 1 – 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 16.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire AO Asociația Cultivatorilor de Plante Aromatice și Medicina-
le din Republica Moldova “AROMEDA”

IDNO 1015620004115

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C. Vîrnav 19/2, 
ap. 1; +37378303000; melnicvictor088@gmail.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1

Lotul 1: Servicii de organizare și des-
fășurare a instruirilor în cadrul “Pro-
gramului de formare antreprenorială în 
sectorul de creștere, producere, promo-
vare și comercializare a plantelor erba-
cee (medicinale, aromatice, condimen-
tare) și produselor din plante cu valoare 
comercială adăugată”

80510000-
2

1 

Serviciu

72-26-
7-22 din 

10.06.2022
300 000,00

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 □        

Da  □      

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

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

mailto:melnicvictor088@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055133/lot/11569295/
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 08.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mij-
locii

Localitate Chișinău

IDNO 1007600042792

Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012

Număr de telefon/fax 022 22 42 80; 022 22 42 20

E-mail achiziții@odimm.md 

Adresa de internet www.odimm.md

Persoana de contact Russu Egor

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică, obiectul de activitate – susținerea dezvol-
tării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica 
Moldova

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Corespunde art. 57 al Legii Nr. 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor de instruire pentru beneficiarii Programului Gesti-
unea Eficientă a Afacerii (GEA)

Anunțul de participare Nr: 21055723/ ocds-b3wdp1-MD-1651068316698

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/ 

Data publicării: 17.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ■ 

Nr. oferte primite Lot 1 – 2; Lot 2 – 3; Lot 3 – 2; Lot 4 – 2; Lot 5 – 1; Lot 6 – 1; Lot 7 – 2; Lot 
8 – 2; Lot 9 – 1; Lot 10 – 1; Lot 11 – 0; Lot 12 – 1; Lot 13 – 1. 

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: Lot 1 – 2; Lot 
2 – 3; Lot 3 – 2; Lot 4 – 2; Lot 5 – 1; Lot 6 – 1; Lot 7 – 2; Lot 8 – 2; Lot 9 – 1; Lot 
10 – 1; Lot 11 – 0; Lot 12 – 1; Lot 13 – 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: Lot 1 – 2; Lot 2 – 3; Lot 3 – 2; Lot 4 – 2; Lot 5 – 1; Lot 6 – 1; Lot 
7 – 2; Lot 8 – 2; Lot 9 – 1; Lot 10 – 1; Lot 11 – 0; Lot 12 – 1; Lot 13 – 1

mailto:achiziții@odimm.md
http://www.odimm.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651068316698
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 17.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lotul 1 – Modul 1: Cadru legal (Începători); 

Lotul 2 – Modul 2: Managementul financiar și Contabilitatea (Începători); 

Lotul 3 – Modul 3: Cadrul Fiscal (Începători)

Denumire Filiala Edineț a Camerei de Comerț și Industrie a RM

IDNO 1002600036967

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Edineț, str. Independenței nr. 
23; +37324623464; +37324621063; edinet@chamber.
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 □      

 

Lotul 5 – Modul 5: Ecologizare (Începători)
Denumire AO Asociația Pentru Protecția Mediului “Environmental 

protection”

IDNO 1015620004090

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C. Vîrnav 19/2, 
ap. 1; +37368605789; sergiudobrojan84@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 □      

 

Lotul 7 – Modul 7: Cadru legal și controlul de stat (Avansați);

Lotul 9 – Modul 9: Cadrul Fiscal (Avansați)
Denumire Centrul Național de Instruire în Insolvență MOLDINSOLV

IDNO 1016620005016

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe 
Asachi,  nr. 44, ap. 02; +37378101601; moldinsolv@
gmail.com  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571320/
mailto:edinet@chamber.md
mailto:edinet@chamber.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571322/
mailto:sergiudobrojan84@yahoo.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571324/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571326/
mailto:moldinsolv@gmail.com
mailto:moldinsolv@gmail.com
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Lotul 8 – Modul 8: Managementul financiar și evaluarea întreprinderii (Avansați)
Denumire Asociația Obștească Asociația pentru Promovarea Antrepre-

noriatului

IDNO 1014620009928

Date de contact 

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

Republica Moldova, or. Leova, str. Independenței,  23, 
ap. 28; +37379910015; apantreprenor@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 □      

 

Lotul 13 – Modul 13: Internaționalizare (Avansați)
Denumire Camera de Comerț și Industrie a RM

IDNO 1002600036967

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel 
Mare, 151; +37322221552; +37322225294; camera@
chamber.md  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 

TVA, lei

1 Lotul 1 – Modul 1: Cadru legal (Începători) 80510000-2 3 cursuri
77-26-

7-22 din 
28.06.2022

38 500,00

2 Lotul 2 – Modul 2: Managementul finan-
ciar și Contabilitatea (Începători) 80510000-2 3 cursuri

78-26-
7-22 din 

28.06.2022
37 498,00

3 Lotul 3 – Modul 3: Cadrul Fiscal (Începăto-
ri) 80510000-2 3 cursuri

79-26-
7-22 din 

28.06.2022
29 417,00

4 Lotul 5 – Modul 5: Ecologizare (Începăto-
ri) 80510000-2 3 cursuri

80-26-
7-22 din 

28.06.2022
58 331,00

5 Lotul 7 – Modul 7: Cadru legal și controlul 
de stat (Avansați) 80510000-2 3 cursuri

81-26-
7-22 din 

28.06.2022
56 250,00

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571325/
mailto:apantreprenor@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571330/
mailto:camera@chamber.md
mailto:camera@chamber.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571322/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571322/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571324/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571324/
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6 Lotul 8 – Modul 8: Managementul finan-
ciar și evaluarea întreprinderii (Avansați) 80510000-2 3 cursuri

82-26-
7-22 din 

28.06.2022
45 000,00

7 Lotul 9 – Modul 9: Cadrul Fiscal (Avansați) 80510000-2 3 cursuri
83-26-

7-22 din 
28.06.2022

43 175,00

8 Lotul 13 – Modul 13: Internaționalizare 
(Avansați) 80510000-2 3 cursuri

84-26-
7-22 din 

28.06.2022
45 500,00

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 □        

Da  □      

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________________________________ 

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571325/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571325/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571326/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571330/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/lot/11571330/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din. 21057502 din 07.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, 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 Grigoraș, tel.022 403 697, 

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

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

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 Produse alimentare  pentru anul 2022, semestrul II

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654095339385
Data publicării: 01.06.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057502/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

-

Nr. oferte primite Total: 15
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 15
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 15

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
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1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 153/22 din 22 iunie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SC ”ADRIKA” SRL

IDNO 1014600026086

Date de contact 

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

Telefon: 022 728 785, 022 729 032

E-mail: ninacovas@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 31. Pâine din făină de grâu 
calitate superioară,  feliată, am-
balată.

15800000-6 20000 Kg 06 – 151/22 din 
07.07.2022 246200,00

Denumire „Bujor Trans” SRL

IDNO 1013600030309

Date de contact 

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

Telefon: 0 69 156 606, 0 68 673 552

E-mail: bujordir@mail.ru  

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

mailto:ninacovas@mail.ru
mailto:bujordir@mail.ru
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1

Lot 34. Cartofi proaspeţi de masă 
alungiţi , calibrul nu mai puţin de 50 
mm în saci, calitativi, de mărime me-
die, fără semne de alterare.

15800000-6 23300 kg

Nr. 06 – 148/22 
din 06.07.2022

128150,00

2
Lot 35. Sfeclă roșie de masă în saci, 
calitativă, de mărime medie, fără sem-
ne de alterare.

15800000-6 4000 kg 23600,00

3 Lot 36. Varză albă proaspătă, mărime 
medie nu înfoiată. 15800000-6 6000 kg 46800,00

4
Lot 37. Morcov de masă, mărime me-
die. În saci, calitativi, de mărime me-
die, fără semne de alterare.

15800000-6 5000 kg 32000,00

5
Lot 38. Ceapă uscată, mărime medie 
. În saci, calitativi, de mărime medie, 
fără semne de alterare.

15800000-6 3000 kg 19200,00

6 Lot 40. Verdeaţă proaspătă (mărar, 
pătrunjel) fără semne de alterare. 15800000-6 500 kg 32000,00

7
Lot 46. Roșii proaspete, curate ca și  
aspect, practic fără materii străine, 
vizibil sănătoase, de mărime medie.

15800000-6 2500 kg Nr. 06 – 148/22 
din 06.07.2022 35000,00

Denumire „Alim Total” SRL

IDNO 1014600000912

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

Telefon: 373 022-422-111;
E-mail: alim.total@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

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

Da □       Nu  

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      
 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 2. Făină de grâu calitate superioa-
ră, ambalat (1.0 kg-2.0 kg). 15800000-6 600 kg

06 - 153/22 din 
05.07.2022

8460,00

2
Lot 6. Crupe de arpacaș calitate supe-
rioară, ambalat, ambalaj minim 1 kg, 
maxim 5 kg.

15800000-6 1800 kg 20160,00

3
Lot 7. Crupe de grâu calitate  superi-
oară, ambalat, ambalaj minim 1 kg, 
maxim 5kg.

15800000-6 2300 kg 25760,00

4
Lot 8. Crupe de orz calitate  superioara, 
ambalat, ambalaj minim 1 kg, maxim 
5kg.

15800000-6 1700 kg 19040,00

5
Lot 10. Mazăre uscată bob întreg, șle-
fuită, ambalată, ambalaj minim 1 kg, 
maxim 5 kg, cu fierbere rapidă.

15800000-6 800 kg 9976,00

6 Lot 12.  Fasole uscate albe ambalate, 
ambalaj minim 1 kg, maxim 5 kg. 15800000-6 400 kg 10668,00

7 Lot 25. Sare alimentară iodată, pachet, 
polietilenă, ambalaj de 1 kg. 15800000-6 1000 kg 9700,00

mailto:alim.total@mail.ru
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Denumire „Baguette” SRL

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

Telefon: 022-407-100; 022-407-101; 068100203 068100302

E-mail: baguette.srl@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 4. Crupe din griș calitate superi-
oară, ambalat, ambalaj minim 1kg, 
maxim 5kg.

15800000-6 1500 kg

nr. 06 - 147/22 
din 05.07.2022

24900,00 

2
Lot 9. Crupe de porumb  măruntă  
calitate superioară, ambalat, amba-
laj minim 1kg, maxim 5 kg.

15800000-6 1000 kg 16400,00

3
Lot 13. Castraveţi marinați - borca-
ne a câte 3 litri. Masa castraveților 
≥ 1.6 kg.

15800000-6 800 kg 11200,00

4
Lot 15. Ulei din floarea soarelui, ra-
finat, deodorizat, ambalat, ambalaj 
de la 1 litru - 5 litri.

15800000-6 2000 kg 83800,00

5 Lot 26. Piper negru măcinat (amba-
laj de 50 sau 100 g.) 15800000-6 5 kg 1200,00

6 Lot 27. Frunză de dafin, ambalat. 15800000-6 5 kg 1090,00

Denumire ”DANT - Agro” SRL

IDNO 1003609001903

Date de contact 

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

Telefon: +373 794 72775

E-mail: dantagro@mail.ru    fder-79@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:

mailto:baguette.srl@mail.ru
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Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 41. Ouă dietetice de găină 
cu gr. de 53 gr - 63 gr.

15800000-6 50000 buc 06 - 155/22 din 
07.07.2022 100000,00

Denumire „Floreni” SRL

IDNO 1002601002055

Date de contact 

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

Telefon: 0608 73 111

E-mail: i.lupasco@floreni.md, office@floreni.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Lot 50. Carcase de pui „Broiler” 
eviscerat, calitate superioară cu 
fierbere rapidă, refrigerat în cutii 
de carton cu greutatea de la 1.5-2.0 
kg.

15800000-6 5000 kg Nr. 06 - 150/22 
din 05.07.2022 219000,00

Denumire ICP ”Panifcoop a Urecoop din Strășeni”

IDNO 1003600132567

Date de contact 

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

Telefon: 023722209, 023723586

E-mail: panifcoopicp@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

mailto:i.lupasco@floreni.md
mailto:office@floreni.md
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1 Lot 32. Pâine din făină de grâu și 
secară, feliată, ambalată.

15800000-6

5000
06 – 154/22 din 

05.07.2022

64260,00

2
Lot 33. Pesmeţi simpli de calitate 
superioară, ambalați în cutii sau să-
cușori, minim 2 kg – maxim 10 kg.

2500 64063,75

Denumire SRL „ Serviabil” FPC

IDNO 1003600030995

Date de contact 

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

Telefon: 068404495, 069381083

E-mail: serviabil@mail.ru  

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 17. Lapte de vaci pasteurizat 2,5%, 
ambalat în pachet de polietilenă 1 
litru.

15800000-6

24000 litri
06 - 149/22 din 

05.07.2022

368640,00

Lot 18. Lapte de vaci pasteurizat 2,5%, 
ambalat în pachet de polietilenă 0.5 
litri.

23000 litri 377200,00

Denumire SC ”VILLA PRODOTTI” SRL

IDNO 1016600007719

Date de contact 

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

Telefon: +373 (022) 846-333

E-mail: villaprodotti@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt.
Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

mailto:villaprodotti@mail.ru
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1
Lot 51. Pulpe de găină refrigerate 
la maximum + 4□C, temperatura 
determinată în profunzime.

15800000-6 6000 kg 06 - 152/22 din 
05.07.2022 287.280,00

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

2. Alte informații:-

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

Nu        

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

Nr. 2022/S 108-306471
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
-

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE           

nr.   3  din 08.07.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1007601009406

Adresa mun.Chișinău, str.Bulgară 43

Număr de telefon/fax 022 271513, 022 272059

E-mail pretura@chisinaucentru.md

Adresa de internet http://www.chișinăucentru.md
Persoana de contact Inga Botnaru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □     

Servicii  □    

Lucrări X 
Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare și reabilitare a scuarului din 

str.Grenoble (de la str.Testemițeanu pînă la str.
Gh.Asachi)

Anunțul de participare Nr. 21051745

Data publicării: 14.02.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644868402469?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 3

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 12 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL „Dacvi Com”
IDNO 1003600046910

Date de contact 

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

MD-2001, mun.Chișinău 

Bdul Dmitrie Cantemir

tel. 022500405

e-mail: 

credoindustryachizitii@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA, 

lei

1 Lucrări de amenajare și și reabilita-
re a scuarului din str. Grenoble ( de 
la str. N. Testemițeanu până la str. 
Gh.Asachi)  

45000000-7 buc 86/LP din 
02.06.2022

5 672 670,06

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

2. Alte informații:
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Contractul (contractele) atri-
buit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu X        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționa-
rea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 125/22AA din 08.07.2022   

       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Instalaţii frigorifice/pompe de căldură

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1653388368612
Data publicării: 24.05.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653388368612?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 1 (una)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 1 (una)

 
 

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 și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 277/22 din 23.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Lerai Grup” SRL
IDNO 1007600051464
Date de contact 

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

MD-2023, str. Varniţa, 2/15, mun. Chișinău, tel., 
022 928090

e-mail: office@lerai.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

1 Lotul nr. 1

Instalații frigorifice/ 
pompe de căldură 

„Lerai Grup” 
SRL

42513290-
4

1 buc.

Nr. 834

din 08.07.2022

217 200,00

2 Lotul nr. 2

Instalații frigorifice/ 
pompe de căldură

2 buc. 380 400,00

3 Lotul nr. 3

Instalații frigorifice/ 
pompe de căldură

2 buc. 458 400,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

mailto:office@lerai.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md, 

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

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

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

Nr. 1  din_07.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante  

Zona Economică Liberă ”Bălți”
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1021601000045
Adresa 3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, str. Dovator, 86
Număr de telefon +373 231 88 881
Număr de fax +373 231 88 880
E-mail oficial administration@zelb.md  
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Alexandru Spinu, 069348433, alexandruspinu.
zelb@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Lucrări  

Obiectul de achiziție Lucrări de construcții de linii electrice (racordarea la re-
țelele de energie electrică pe terenul cu nr. cadastral 
8501211.111, situat în orașul Ștefan Vodă, strada Ceta-
tea Albă) (repetat 5)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654760153667
Data publicării: 09.06.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654760153667?tab=contract-notice

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

 

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 24.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1021601000045
mailto:administration@zelb.md
mailto:alexandruspinu.zelb@gmail.com
mailto:alexandruspinu.zelb@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654760153667
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Denumire INSTEL PRIM SRL
IDNO 1004600066986
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de construcții de linii 
electrice (racordarea la rețelele 
de energie electrică pe terenul 
cu nr. cadastral 8501211.111, si-
tuat în orașul Ștefan Vodă, strada 
Cetatea Albă)

45200000-9 1 bucată 03ȘV/AP din 
07.07.2022

661 446,38

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

3. Alte informații:

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

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
nr. 2022-020328

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 23/06  din   __08.07.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ISDS „Obiectele Speciale 5101, 5102”

Localitate Chișinău

IDNO 1006601000554

Adresa Str.Uzinelor 210

Număr de telefon/fax 022-428738

E-mail 022-428738

Adresa de internet obiecte.speciale@dse.md

Persoana de contact Gîsca Iulian

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituţia de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţ
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 X       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii defrișare terenului
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654770838405

Data publicării: 09.06.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654770838405

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1 (unu)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 23/06 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ENERGOTEL GRUP SRL
IDNO 1011600034853
Date de contact 

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

Chișinău, șos.Balcani 2/2   ergotelgrup@yahoo.
com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu x   

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Defrisarea terenului 77211300-5 5750.0 m2 29 din 
24.06.2022

92175,67

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

2. Alte informații:

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

Nu x      

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


210

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000196

Adresa Str. Petricani, 19

Număr de telefon/fax 022-25-96-10

E-mail cristian.hariton@border.gov.md

Adresa de internet www.border.gov.md

Persoana de contact Hariton Cristian

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

-

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Mobilier
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652776334996

Data publicării: 17.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1652776334996

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 13

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 13
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 13
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 31 din 16.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire LIMANI-GRUP SRL
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, st-la Studentilor 4/2 of. 505

079476449

Diana.limani@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul 1 39100000-3 1 buc 117 din 27.06.2022 308 040,00
2 Lotul 2 39100000-3 1 buc 117 din 27.06.2022 149 988,00

Denumire ”MAGDA” SRL
IDNO 1002600011546
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 3, ap. 70

022-28-16-00

magda_srl@yahoo.com

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. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lotul 3 39100000-3 1 buc 118 din 27.06.2022 140 340.00

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

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

Nu X       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ___  din ___.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1007600000794

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

Număr de telefon/fax 022205265

E-mail achizitii@usmf.md

Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ¢     Servicii □        Lucrări □

Obiectul de achiziție Reactivi și consumabile de laborator pentru activitatea 
științifică

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649329841133

Data publicării: 07.04.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054660/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 8
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 37 din 20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Sanmedico SRL

IDNO 1003602008154

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. A. Corobceanu 7 A, of. 9

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/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

7. Tris Base 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 1353,60

19. Bromfenol albastru 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 867,60

25. Gumă Guar, pulbere (Guar gum pow-
der), substanţă farmaceutică auxiliară

33600000-6 1 kg nr. 59/27.06.2022 606,00

41. Proteina C-reactivă 33600000-6 4 buc nr. 59/27.06.2022 8640,00

43. Bulion peptonat din carne 33600000-6 4 kg nr. 59/27.06.2022 3499,20

44. Geloză peptonată din carne 33600000-6 4 kg nr. 59/27.06.2022 4752,00

46. Bulion Saburo 33600000-6 1 kg nr. 59/27.06.2022 1922,40

54. Oxacilină, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

55. Ampicilin, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

56. Azitromycin, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

57. Ceftriaxon, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

58. Cefazolin, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

59. Gentomicina, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

60. Colistin, 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

61. Amoxicilina-clavulant, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

62. Impinem, 50 discuri 33600000-6 2 buc nr. 59/27.06.2022 64,80

63. Chitosan 33600000-6 500 gr nr. 59/27.06.2022 9150,00

69. Staphylococcus aureus ATCC 6538 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

70. Staphylococcus aureus meticillin resis-
tant t. NCTC 12493

33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

71. Acinetobacter baumanni 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

72. Salmonella Typhimurium  ATCC 14028             33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

73. Staphylococcus epidermidis  ATCC 
12228   

33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

74. Klebsiella pneumoniae (CRE)  NCTC 
13440 

33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

75. Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

76. Candida albicans 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

77. Enterococcus faecalis t. ATCC 19433 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

78. Escherichia coli  ATCC 25922 33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

79. Proteus mirabilis ATCC 14153                       33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 2040,00

90. Sol  tripsină- EDTA 33600000-6 5 buc nr. 59/27.06.2022 3144,00
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108. Carba Pace (Kit pentru detectarea a 
carbanemaselor 48 teste)

33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 5184,00

109. Teste rapide de diagnosticare pentru 
detectarea carbapenemazelor

33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 7106,60

110. Teste rapide de diagnosticare pentru 
detectarea carbapenemazelor

33600000-6 1 buc nr. 59/27.06.2022 6706,80

144. Eprubete Ependorff 33600000-6 4000 buc nr. 59/27.06.2022 768,00

Denumire GBG-MLD SRL

IDNO 1003600117582

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Str. Albișoara 64/2

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 lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

47. Geloză Saburo 33600000-6 3 kg nr. 55/27.06.2022 3528,00
80. Kit pentru confirmare KPC/MBL și Oxa 48  33600000-6 1 set nr. 55/27.06.2022 2160,00
87. Mediu pentru cultivarea celulelor 33600000-6 4 buc nr. 55/27.06.2022 888,00
88. Mediu pentru cultivarea celulelor 33600000-6 6 buc nr. 55/27.06.2022 1332,00
91. Ser fetal bovin 33600000-6 10 buc nr. 55/27.06.2022 26550,00
93. TaqMan Mutation Detection Assays, 

BRAF, p.V600E 4465804 Hs00000111_mu
33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 15301,80

94. TaqMan Mutation Detection Assays, 
BRAF_rf

33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 9276,00

95. TaqMan Mutation Detection Assays, 
TP53, c.473G>A (p.R158H) 
Hs00000894_mu 
4465804

33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 15301,80

96. TaqMan Mutation Detection Assays, 
TP53, c.524G>A (p.R175H) 
Hs00000888_mu 
4465804

33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 15301,80

97. TaqMan Mutation Detection Assays, 
TP53, c.742C>T (p.R248W) 
Hs00000889_mu 
4465804

33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 15301,80

98. TaqMan Mutation Detection Assays, 
TP53, c.818G>A (p.R273H) 
Hs00001004_mu 
4465804

33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 15301,80

99. Kit de izolare a ADN-ului genomic din 
țesut FFPE

33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 4116,00

100. TaqMan Genotyping Master Mix 33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 16050,00
131. Vârfuri de pipete de unica folosință pen-

tru dozator, (micropipete), tip Gilson, 
volum 1000 mkl

33600000-6 2 buc nr. 55/27.06.2022 168,00

137. Microplaci sterile 33600000-6 100 buc nr. 55/27.06.2022 3240,00
138. Microplaci 33600000-6 100 buc nr. 55/27.06.2022 1039,20



216

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

141. Eprubete cu capac 33600000-6 200 buc nr. 55/27.06.2022 720,00
143. Vârfuri pipete 33600000-6 2000 buc nr. 55/27.06.2022 336,00
145. Eprubete Ependorff 33600000-6 2000 buc nr. 55/27.06.2022 1248,00
164. Dezinfectant p/u suprafețe, canistră 5 litri 33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 914,28
165. CryoInstant 33600000-6 1 buc nr. 55/27.06.2022 3840,00
171. Boxe din plastic sau carton pentru de-

pozitarea eprubetelor de 5-10ml, cu 100 
si mai multe locuri, buc

33600000-6 20 buc nr. 55/27.06.2022 3960,00

173. Capilar-tub pentru micro-hematocrit 33600000-6 2 buc nr. 55/27.06.2022 240,00
175. Cutie cu capac (81 well) pentru păstrarea 

cryotuburilor de 2ml
33600000-6 20 buc nr. 55/27.06.2022 1560,00

Denumire Mic-Tan SRL

IDNO 1002600038282

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Independenței 44, of. 34

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/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

17. Soluție poliacrilamidă 30% 33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 822,00
18. TEMED 33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 882,00
22. Rosmarinic acid 33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 5265,00
23. Acetonitril 33600000-6 2 buc nr. 58/27.06.2022 2640,00
24. Metanol 33600000-6 2 buc nr. 58/27.06.2022 1188,00
48. Set Kit GRAM COLOR KIT 33600000-6 1 set nr. 58/27.06.2022 420,00
49. Peroxid de hidrogen H1009-500NL 33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 2400,00
53. Acid acetic glacial 33600000-6 2 buc nr. 58/27.06.2022 1632,00
68. Hexan 33600000-6 2,5 litre nr. 58/27.06.2022 2376,00
81. β-Nicotinamidă adenină dinucleotid 

redus sare disodică
33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 4488,00

82. Glutathione Reductase din grojdie (S. 
cerevisiae)

33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 5544,00

114. Xilenă 33600000-6 10 litre nr. 58/27.06.2022 1050,00
121. TRIS cristalizat 33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 2904,00
124. ThermoClean DC concentrat stabiliza-

tor
33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 1860,00

126. Borcane pentru colorare tip Macro 33600000-6 2 buc nr. 58/27.06.2022 1032,00
127. Stativ pentru colorare 33600000-6 1 buc nr. 58/27.06.2022 894,00

Denumire Biosistem MLD SRL

IDNO 1010600028048

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Albișoara 16/1, of. 7
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Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

184. Microfoarfece cu mâner rotund 33600000-6 1 buc nr. 56/27.06.2022 11491,20
185. Microfoarfece vasculare 33600000-6 1 buc nr. 56/27.06.2022 11491,20

Denumire Ecochimie SRL

IDNO 1002600052156

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Valea Crucii 2, of. 85

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 lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

6. Chloramine T trihydrate 33600000-6 1 buc nr. 53/27.06.2022 838,80
11. Fucsină acidă 33600000-6 1 buc nr. 53/27.06.2022 1774,80
13. Tungstophosphoric acid hydrate 33600000-6 1 buc nr. 53/27.06.2022 2388,00
50. Cloroform 33600000-6 2 buc nr. 53/27.06.2022 1660,80
51. Dimetilformamidă 33600000-6 7 buc nr. 53/27.06.2022 6526,80
64. Zinc phthalocyanine 33600000-6 50 gram nr. 53/27.06.2022 9330,00
66. Eter dietilic 33600000-6 3 litre nr. 53/27.06.2022 882,00
101. MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL 33600000-6 1 buc nr. 53/27.06.2022 4680,00
103. Vârfuri cu filtru 0.5 - 10 uL 33600000-6 330 buc nr. 53/27.06.2022 348,48
104. Vârfuri cu filtru 10 - 200 uL 33600000-6 330 buc nr. 53/27.06.2022 348,48
105. Vârfuri cu filtru 100 - 1000 uL 33600000-6 350 buc nr. 53/27.06.2022 361,20
106. Tuburi Eppendorff, 1.5 mL 33600000-6 1000 buc nr. 53/27.06.2022 206,40
115. Lame pentru microtome  

 MX35 ULTRA
33600000-6 2 buc nr. 53/27.06.2022 6398,64

129. Vârfuri de pipete de unica folosință pen-
tru dozator, (micropipete), tip Gilson, 

volum 0.5-10 mkl 

33600000-6
1 buc

nr. 53/27.06.2022 79,20

132. Emplastru pe bază de hârtie (lățime 
2,5cm, lungime 5m.)

33600000-6 31 buc nr. 53/27.06.2022 210,18

133. Măști medicale de protecție (un set 
conține 50 măști)

33600000-6 27 buc nr. 53/27.06.2022 1054,94

140. Eprubete cu capac 33600000-6 200 buc nr. 53/27.06.2022 892,80
142. Vârfuri pipete 33600000-6 2000 buc nr. 53/27.06.2022 230,40
162. Pară de laborator 33600000-6 3 buc nr. 53/27.06.2022 180,00
163. Mască chirurgicală de unică folosință,  

(50 bucăți în cutie)
33600000-6 6 buc nr. 53/27.06.2022 234,43
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167. Eprubete criogene 33600000-6 100 buc nr. 53/27.06.2022 356,40
168. Eprubete (tuburi) 33600000-6 100 buc nr. 53/27.06.2022 446,40
172. Boxe pentru stocarea eprubetelor de 

1,5ml la temp. -20-80 0C, cu 100 si mai 
multe locuri, buc

33600000-6
30 buc

nr. 53/27.06.2022 5220,00

174. Eprubetă gradată cu șlif și dop 33600000-6 10 buc nr. 53/27.06.2022 360,00
177. Criotuburi, 2 ml (ambalate câte 500 în 

pachet)
33600000-6 1 set nr. 53/27.06.2022 1776,00

178. Ace pentru sistemul colectare în vid com-
patibile cu sistemul de recoltare în vid.

33600000-6 300 buc nr. 53/27.06.2022 316,80

180. Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-
10 mkl, pentru pipete-dozatoare

33600000-6 1 set nr. 53/27.06.2022 932,40

181. Tuburi Eppendorf conic: 1,5 ml (micro-
centrifuge tube)

33600000-6 1 set nr. 53/27.06.2022 103,20

183. Stativ pentru criotuburi 33600000-6 2 buc nr. 53/27.06.2022 518,40

Denumire Imunotehnomed SRL

IDNO 1002600012565

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Gh. Asachi 42

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 lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

134. HydroCelGeodesicSensor Net 130, 256 
channels,  Routine, Adult large (56 - 58 
cm)

33600000-6 1 buc nr. 54/27.06.2022 142549,09

Denumire Biotehlab SRL

IDNO 1004600067330

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) bd. Decebal 17/Z, of. 7

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 lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

3. Sodiu citrat tribazic dihydrat 33600000-6 1 buc nr. 57/27.06.2022 630,00
16. Persulfat de amoniu 33600000-6 1 buc nr. 57/27.06.2022 528,00
39. Coloane de extracție în fază solidă Chr-

omabond SB 45
33600000-6 1 buc nr. 57/27.06.2022 3870,00

52. Clorură de Sodiu (NaCl) 99% puritate 
farmaceutica

33600000-6 6 buc nr. 57/27.06.2022 266,40
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125. Borcane pentru colorare tip Hellendahl 33600000-6 1 buc nr. 57/27.06.2022 294,00
139. Flacoane   pentru culturi celulare 33600000-6 100 buc nr. 57/27.06.2022 5460,00
170. Set filtrare 33600000-6 2 buc nr. 57/27.06.2022 10740,00
182. Stativ pentru tuburi 0,5-1,5 ml 96 orificii 33600000-6 2 buc nr. 57/27.06.2022 396,00

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

2. Alte informații:

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

Nu ¢        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 19.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Cardiologie
Localitate Chisinau
IDNO 1003600150613
Adresa Testimitanu 29/1
Număr de telefon 022256080
Număr de fax 022733600
E-mail oficial icachizitii@gmail.com
Adresa de internet Icardiologie.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

 Stoicev Tatiana (022) 256-125

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente a IMSP 

Institutul de Cardiologie
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 2 300 446.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

N r . o c d s - b 3 w d p 1 - M D - 1 6 5 2 4 3 0 9 8 8 0 5 0 -
EV-1652431346484
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/35634

Data publicării anunțului de participare 13/05/2022
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  Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu   

Sursa de finanțare Buget CNAM 

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

07.06.2022

Denumirea operatorului economic ,,VSN Cons,,  SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: MD -1652430988050 -1

Data: 14.06.22
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 779 630,41

Inclusiv TVA: 2 135 556,50
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 120 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

•	 Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic  Articolul 76 (7) legea131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)  Prețul  lucrărilor nu se schimba. Valoarea

modificărilor aplicate sumei contractului se

încadrează in limita la 15 %
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

 Nu sunt

Alte informații relevante Nu sunt 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Pe parcursul executării lucrărilor, în urma precizării la faţa locului și examinării caietului de sarcini, au fost precizate 
volume de lucrări executate și specificate volumele suplimentare neprevăzuteîn devizul  aprobat.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor, în urma precizării la faţa locului și examinării caietului de sarcini, au fost precizate 
volume de lucrări executate și specificate volumele suplimentare neprevăzute în devizul  aprobat.

 Neexecutarea lucrărilor face imposibilă utilizarea funcțională a încăperilor conform destinației și micșorează gradul cali-
tății executării lucrărilor. Prin urmare volumul de lucrări suplimentare - neprevăzute majorează valoarea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 19   din 18.07.2022  
a fost încheiat acordul adițional privind:   Majorarea valorii contractului   nr. MD -1652430988050 -1din 14 iunie 2022,  
intre IMSP Institutul de Cardiologie și ,,VSN Cons,, SRL cu suma de  265 387,16 ceea ce constituie 14,92 % din 
valoarea contractului inițial.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

,,VSN Cons,,  SRL Nr 1 19.07.2022 2 045 151,27 2454181,52
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/A din 21.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cruzești
Localitate comuna Cruzești
IDNO 1007601009392
Adresa mun.Chișinău, com.Cruzești, str.Teilor, 24
Număr de telefon 022419523,022419555
Număr de fax 022419523
E-mail primariacruzesti@yahoo.com/ www.cruzesti.md
Pagina web oficială Elena G. Tel.069418933
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Primăria comunei Cruzești

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparatie curentă la Complexul Educațional

Gimnaziu-Grădiniță din com. Cruzești
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 323042.36
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:21057345
Link: ocds-b3wdp1-MD-1653911992710

Data publicării anunțului de participare 30.05.2022
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  Servicii de proiectare □      Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V   Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat V     FAOAM □ 

BASS □     Surse externe □ 

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

20.07.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653911992710
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Denumirea operatorului economic INTELHOME SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1/A

Data: 16.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:269201.98

Inclusiv TVA:323042.36
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30ZILE

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului V

Modificarea termenului de executare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizitii publice pct.1(a) din 

contractul 1/A din 16.06.2022

1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ ur-
mătoarele condiţii:

a) devine necesară achiziţionarea de la contractan-
tul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare 
care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au 
devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a preţului contractului reprez-
entînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor supli-
mentare nu depăşește 15% din valoarea contractului 
iniţial;

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 amploarea serviciilor de proiectare)

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

           __ În urma executării lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări adăugătoare, neprevăzute în 
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deviz, după cum urmează: _a)_Demontarea elementelor de acoperiș - 72m; b) Desfacerea de borduri – 220 m; c) 
Instalarea borduri mici – 70 m; d) Aplicarea stratului de fundație din piatră spartă – 15m■; e) Montarea burlane 
demontate anterior – 72 m; f) Turnarea betonului n egalizări, în pante - 1846 m■; g) Trotuar executat cu plăci de 
beton – 17 m²; h) Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv – 11,64 m² .

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1/A din _16.06.2022_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului  cu  INTELHOME SRL , prin care sa fie achi-
tare serviciile pentru lucrari prestate peste valoarea contractului de achizitie

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

INTELHOME SRL 2/A 21.07.2022      40379.00   48454.76
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 11 din 21.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Pre-
spitalicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon 022 28-62-70 
Număr de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă R  

Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției
Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asis-
tență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. 
Al. Donici, r-nul Orhei

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 15368210,00 fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639653137569
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639653137569

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 16.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru

Bunuri □     

Servicii □      

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

Nu R   Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □
Buget CNAM □
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: Alte mijloace IMSP CNAMUP R

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639653137569
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639653137569
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Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru Nr. 06 din 27.01.2022

Denumirea operatorului economic ”Sigma VenMer” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 08
Data: 10.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 14444307,67 lei
Inclusiv TVA: 17333169,20 lei

Termen de valabilitate Valabil până la recepția finală a lucrărilor

Termen de execuție 11 luni din momentul predării obiectului / sectorului pent-
ru construcții către Antreprenor

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezilierea contractului R

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Decizia grupului de lucru, Pct. 12.2. b) din contractul nr. 08 
din 10.02.2022

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
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)

_______________________________________________________________________________________
____

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 10.02.2022 a fost încheiat contractul nr. 08 cu operatorul economic ”Sigma VenMer” SRL (în con-
tinuare Antreprenor) prin care acesta se angaja să execute lucrările de construcție a edificiului Substației de 
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei, în termen de 11 luni din 
momentul predării obiectului / sectorului pentru construcții către Antreprenor.

Operatorului economic i-a fost transmisă documentația și terenul destinat pentru construcția obiectului 
contractului de antrepriză la data de 21.02.2022 (PV nr. 1 din 21.02.2022).

Predarea – primirea șantierului și terenului situat în mun. Orhei, destinat pentru construcția obiectul con-
tractului de antrepriză a fost efectuată la data de 31.03.2022(PV nr. 2 din 31.03.2022). 

La data de 18.04.2022, de la Antreprenor a fost recepționată scrisoarea nr. 04/15/CNAMUP din 15.04.2022 
prin care a solicitat crearea unui grup de lucru mixt pentru a depista o modalitate de a executa/ajusta pre-
țurile contractului de antrepriză.

IMSP CNAMUP, prin scrisoarea nr. 01-15/788 din 23.05.2022, i-a comunicat Antreprenorului că unica posi-
bilitate legală de a ajusta valoarea contractului de antrepriză nr. 08 din 10.02.2022 privind achiziționarea 
lucrărilor de construcție a edificiilor pentru Substația de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei 



227

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

(str. Al. Donici, or. Orhei), poate fi efectuată doar conform Regulamentului privind ajustarea periodică a 
valorii contratelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018.

Totodată, la data de 31.05.2022 prin scrisoarea nr. 01-15/823 IMSP CNAMUP a informat Antreprenorul că 
începând cu data de 06.05.2022 pe șantier lucrările au fost stagnate din motive necunoscute, fiind solicitată 
reluarea lucrărilor de construcție conform contractului de antrepriză.   

Ulterior, prin scrisoarea nr. 06/03/CNAMUP din 03.06.2022, Antreprenorul a informat Beneficiarul că a solici-
tat Agenției Achiziții Publice să se expună pe marginea realizării contractului de antrepriză, având în vedere 
că acesta a devenit la moment unul vădit de oneros și contrar regulilor generale de derulare a afacerilor. 

Totuși, prin scrisorile nr. 06/17/CNAMUP din 17.06.2022 și nr. 06/22/CNAMUP din 22.06.2022 Antreprenorul 
a solicitat rezoluțiunea contractului de antrepriză nr. 08 din 10.02.2022 privind achiziționarea lucrărilor de 
construcție a edificiului SAMU Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei, fără a solicita includerea în lista de inter-
dicție a operatorilor economici și fără a i se solicita restituirea garanției de bună execuție reținută. 

La data de 29.06.2022, grupul de lucru a examinat nota informativă, din aceeași dată, a comisiei formată 
din reprezentanții IMSP CNAMUP și responsabilul tehnic, care a inspectat șantierul privind execuția lucră-
rilor de construcție a edificiului SAMU Orhei, inclusiv anexe și poze, fiind constatat faptul că de la data de 
06.05.2022 Antreprenorul a abandonat șantierul și a stopat lucrările de construcție a edificiului SAMU Orhei 
din str. Al. Donici, r-nul Orhei.

Drept urmare, la data de 01.07.2022, Antreprenorului i-a fost expediată scrisoarea nr. 0-15/1077 prin care i-a 
fost solicitată reluarea, în termen de 15 zile calendaristice din momentul recepționării somației, executării 
în continuare a lucrărilor de construcție conform prevederilor contractului de antrepriză menționat, în caz 
contrar IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească va fi nevoit să rezilieze con-
tractul de antrepriza cu dreptul de a reține și/sau de a solicita achitarea garanției de bună execuție în mă-
rime de 10% din valoarea totală a contractului, precum și să înainteze Agenției Achiziții Publice solicitarea 
privind includerea companiei Dvs. în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Grupul de lucru a examinat nota informativă din 20.07.2022 a comisiei formată din reprezentanții IMSP 
CNAMUP și responsabilul tehnic, care a inspectat șantierul privind execuția lucrărilor de construcție a edi-
ficiului SAMU Orhei, inclusiv anexa și poze, fiind constatat faptul că Antreprenorul nu a reluat lucrările de 
construcție a edificiului SAMU Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis rezoluțiunea con-
tractului nr. 08 din 10.02.2022 încheiat cu compania “Sigma VenMer” SRL în baza declarației din data 
de 21.07.2022, cu reținerea garanției de bună execuție și includerea companiei în Lista de interdicție a op-
eratorilor economici.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

“Sigma VenMer” SRL 21.07.2022 - -



228

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achizitii@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Victoria Lupan, 022-868-265, victoria.lupan@igp.gov.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Lucrări de reparație în incinta sediului Inspectoratului 

General al Poliției
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 660 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649767671799
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1649767671799?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.05.2022

Denumirea operatorului economic „Budei Com” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 60-LC

Data: 20.05.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 412 796,80
Inclusiv TVA: 495 356,16

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 60 de zile după primirea ordinului de începere a execu-
ției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – or-
donatorul de credite.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic -  În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct.1) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, și anume – „devine necesară 
achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări suplimentare 
care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict 
necesare pentru îndeplinirea acestuia”, ”schimbarea contractantului 
este imposibilă” și „orice majorare a preţului contractului reprezen-
tând valoarea  lucrărilor  suplimentare nu depășește 15% din valoa-
rea contractului iniţial”.

- Raportul Secției Construcții și Dezvoltare Infrastructurii al Direcției 
Logistice nr.34/9-6830int. din 21.07.2022.

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

Nu se aplică

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1649767671799 din 14.04.2022 privind 
achiziționarea lucrărilor de reparație în incinta sediului Inspectoratului General al Poliției, a fost atribuit Contractul 
nr.60-LC din 20.05.2022 operatorului economic „Budei Com” S.R.L., în sumă de 495 356,16 lei, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație în incinta sediului Inspectoratului General al Poliției s-au depistat lucrări 
suplimentare, fără executarea cărora nu este posibilă finalizarea calitativă a obiectivului.

Secția construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistice a Inspectoratului General al Poliției de comun cu 
șeful Direcției logistice și antreprenorul a constatat lucrările suplimentare cu respectarea procedurii de avizare a aces-
tora, întocmind procesul verbal nr.2 din 18.07.2022 (se anexează).

Astfel, prin raportul nr.34/9-6830int. din 21.07.2022 Secția construcții și dezvoltare a infrastructurii a Direcției logisti-
ce confirmă necesitatea lucrărilor suplimentare, suma cărora conform devizelor locale este de 21 316,37 lei, inclusiv 
TVA care urmează a fi executate în decurs de 10 zile din data înregistrării acordului de către Trezoreria de stat. Valoa-
rea lucrărilor suplimentare nu depășește 15% din suma inițială a contractului și constituie 4,30%.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.95 din 22.07.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional de majorarea a contractului nr.60-LC din 20.05.2022 
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Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea: Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

Inclusiv TVA

„Budei Com” S.R.L. Cu capital social 1 22.07.2022 17 763,65 21 316,37
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 18.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Răzeni
Localitate s. Răzeni raionul Ialoveni
IDNO 1007601006944
Adresa MD-7728, RM, raionul Ialoveni, s. Răzeni, str. Ștefan cel 

Mare și Sfînt, 62
Număr de telefon 026874688, 
Număr de fax 026874236
E-mail oficial razeniprimaria@gmail.com
Adresa de internet www.răzeni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Munteanu Serghei, 026874688, razeniprimaria@gmail.
com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă-V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 977320,45
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21049939
Link:osds-b3wdp1-MD-1641986898170

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-V     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-V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

03.02.2022

Denumirea operatorului economic Delmix Prim SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:027

Data:09.02.2022
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:362900,67
Inclusiv TVA:413952,72

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Art 77 alin.  1 lit. b) Legea 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 procesul achiziției publice nr. 21049939 din 12.01.2022, link-ocds-b3wdp1-MD-1641986898170 cu SRL „Deimix 
Prim” a fost încheiat contractul de achiziție a produselor alimentare nr. 027 din 09.02.2022 în valoare de 413952,67 lei. 
Contractul în cauză a fost executat parțial.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

SRL „Delmix Prim” a expediat în adresa Primăriei comunei Răzeni o scrisoare prin care a indicat, că este în imposibili-
tatea de a executa contractului la anumite poziții, din cauza majorării prețurilor.

Operatorul economic dat a explicat, că la momentul desfășurării achiziției publice și încheierii contractului de achi-
ziție a prezentat prețurile la produsele alimentare, pentru care a fost desemnat cîștigător, fără a prognoza majorarea 
fără precedent a prețurilor la produsele alimentare. 

Prețul la rodusele alimentare conform pozițiilor din contract în cantitățile care n-au fost livrate s-a majorat, ceea ce 
face inposibilă exercitarea obligațiunilor asumate prin contract la livrarea acestor produse. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 18.07.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea parțială a contractului de achiziție a produselor alimentare nr 
027 din 09.02.2022, cod CPV 15800000-6, și micșorarea valorii contractului prin excluderea pozițiilor în suma de 
76163,10 lei, conform anexei.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „DelmixPrim” 027/1 18.07.2022 76163,10 lei
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 01 din 22.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești
Localitate s.Costești, r.Ialoveni
IDNO 1012620008732
Adresa s.Costesti, str.Ștefan cel Mare 107A
Număr de telefon 026851252, 026852864
Număr de fax 026851252
E-mail oficial liceuol@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Borta Nadejda, 026852864, contabilitateolimp@
gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri pentru bunuri
Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare pentru perio-

ada ianuarie-mai 2022
Cod CPV 15000000-6
Valoarea estimată a achiziției 185 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640687412981

Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1640687412981

Data publicării anunțului de participare 28.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

10.01.2022

https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1640687412981
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1640687412981
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Denumirea operatorului economic SC “Villa Prodotti” SRL 

Credoprim SRL

“Delmix-Prim” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru SC “Villa Prodotti”SRL  Nr.5/17.01.2022

Credoprim SRL Nr.6/17.01.2022

“Delmix-Prim” SRL Nr.7/17.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

SC “Villa Prodotti “ SRL       67892,00

Credoprim SRL                       68668,06

“Delmix-Prim” SRL                87715,07
Inclusiv TVA: 

SC “Villa Prodotti “ SRL       81470,40

Credoprim SRL                       75084,50

“Delmix-Prim” SRL              100355,56
Termen de valabilitate 30.12.2022 la toate contractele
Termen de execuție 5 luni la toate contractele

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, Articolul 
76, Aliniatul 7 

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:

 Procedura COP „ Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2022”a fost prevazuta 
pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic Olimp Costesti pe perioada ianuarie- mai 2022. Modificarile efectuate 
sunt:

Nr. 
d/o

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO)

Numărul si data 
contractului 

Valoarea 
contractului 
cu TVA

Valoarea mic-
sorarii con-
tractului 

Valoarea 
contrac-
tului dupa 
micsorare

1 SC “Villa Prodotti “ SRL 5 din 17.01.2022 81470,40 20507,02 60963,38

2 Credoprim SRL 6 din 17.01.2022 75084,50 0,00 75084,50
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3 “Delmix-Prim” SRL              7 din 17.01.2022 100355,56 33264,01 67091,55

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  Procedura COP „ Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie- mai 2022”a fost prevazuta 
pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic “Olimp” Costesti pe perioada ianuarie – mai  2022.  In legatura cu 
evolutia situatiei epidemiologice a infectarii cu “COVID-19” a fost sistata prezenta elevilor in institutia de invatamint. 
Astfel livrarea produselor alimentare a fost stopata .Un alt motiv fiind cresterea preturilor la produsele alimentare si 
agentii economici nu mai livreaza marfa cu pretul stabilit la inceputul anului 2022.Prin urmare in contractele inchei-
ate cu agentii economici au survenit unele modificari. In rezultat este necesara micsorarea sumei mijloacelor banes-
ti contractate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.03 din 22.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor de achizitie publica.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC “Villa Prodotti “ SRL 27 22.07.2022 17089,18 20507,02
“Delmix-Prim” SRL              26 22.07.2022 27720,00 33264,01

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 21.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Trau-
matologie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600150598
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 190
Număr de telefon 022-242-330
Număr de fax 022-245-243
E-mail oficial ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Curea Cristina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Licitație deschisă 
Obiectul achiziției  

Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile
Cod CPV

 

33600000-6 
Valoarea estimată a achiziției 1793800.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1649240047419
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054586/

Data publicării anunțului de participare 06.04.2022
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 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu  

Sursa de finanțare Buget CNAM □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649240047419
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL Ecochimie
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: ECO-21054586/72E

Data: 07.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 110349,95

Inclusiv TVA: 132362,57
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție La solicitare.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic Legea Nr. 131 privind achizițiile publice, 

art. 76.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
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)

La data de 06.04.2021 IMSP SCTO în calitate de autoritate contractantă a inițiat și a publicat pe platforma de achiziții 
Mtender LP nr.  ocds-b3wdp1-MD-1649240047419 privind achiziționarea ,, Articolelor Parafarmaceutice și Consum-
abile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022’’.

 
Ca urmare a desfășurării  procedurii de achiziție publică a fost desemnaț cîștigătoar operatorul economic:

 SRL ,,ECOCHIMIE’’ la urmatoarele loturi: Lotul 5 Manusi ortopedice sterile, Lotul 11 Set de aspiraţie cu canala 
Yankauer vacum contact FG 30, Lotul 37 Hîrtie termo pentru printer autoclave, Lotul 39 Hirtie pentru printer video 
USG 110S, Lotul 41 Termometru pentru frigider, Lotul 45 Tub endotracheal.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic SRL ,,ECOCHIMIE’’ intervine cu o scrisoare nr. 28/C01-07 din 14.07.2022 prin care solicit modifi-
carea cotei de TVA la Lotul 5 Manusi ortopedice sterile de la 20% la 8% cu TVA.

III. Rezultatele examinării:

    În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ECO-21054586/72E 
din 07.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea cotei cu TVA de la  20% la 8% și  micșorarea valorii 
contractuale cu TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ,,ECOCHIMIE’’ 1 21.07.2022 110349,95 122037,78

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649240047419
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din21.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Școala Primară  Criuleni 
Localitate Or Criuleni
IDNO 1012620008994
Adresa Bd. Biruința 8
Număr de telefon 0248 22 165, 20 0 74
Număr de fax 0248 20 074
E-mail oficial sprimara-criuleni@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Dodon Ala. 0248 22 165

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de amenajare cu executare de pavaje 

pe teritoriul IP Școala Primară Criuleni
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției 218755,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21056705

Link: MTender ID

 ocds-b3wdp1-MD-1652873718547
Data publicării anunțului de participare 18.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

Decizie nr. 02 din 20.06.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652873718547
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Denumirea operatorului economic Etalon Construct 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:17

Data:28.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:212 764,56

Inclusiv TVA:251 572,48
Termen de valabilitate 24.12.2022
Termen de execuție 45 de zile 

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 priv-
ind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 29 010,23 lei 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatul procedurii de achiziție   prin cererea  ofertelor de preț nr ocds-b3wdp1-MD-1652873718547 din 18 
mai 2022 a fost incheiat cu” Etalon CONSTRUCT ” SRL contractual cu nr. 17  din 28.06.2022 pentru achiziționarea 
Lucrărilor  de amenajare cu executare de pavaje pe teritoriul IP Școala Primară Criuleni.  

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Agentul economic venind la fața locului si analizind suprafața de lucru a depistat lucrari ascunse care nu fost luate în 
calcul, și a  apărut necesitatea de a executa anumite lucrări suplimentare conform devizului anexat . 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._17___din 28.06..2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind _majorarea valorii contractului douăzeci si nouă de mii  zece lei   23 de bani 
29 010,23.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Etalon Construct 04 21.07.2022 24 612,46 29 010,23
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. 18-05/22 din 21.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007600023878
Adresa str. Alexe Mateevici nr. 111
Număr de telefon 022-240213
Număr de fax 022-238-214
E-mail oficial amtap.rector@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Butucea Ion 022-238-138 amtapbutucea18@gmail.
com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □X  
Obiectul achiziției Lucrari de reparatie capitala a acoperisului blocului 2]
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3080000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648899863058
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/34279

Data publicării anunțului de participare 02.04.2022
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 □X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

01.09.2021

Denumirea operatorului economic „Verilarproiect”SRL, 

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 32/F
Data: 25.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1,809,275.29 lei
Inclusiv TVA: 2 171 130,35 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 25.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □X

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

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

În temeiul Legii 131/2015, art.76,(7),1), a), b), c). 

Contractele de achiziţii publice/acordurile-cad-
ru pot fi modificate, fără organizarea unei noi pro-
ceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii: 
    1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
       a) devine necesară achiziţionarea de la contractan-
tul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare 
care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au 
devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; 
       b) schimbarea contractantului este imposibilă; 
       c) orice majorare a preţului contractului reprezentînd valoarea 
bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din 
valoarea contractului iniţial;

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)

Lucrări de reparație capitală a acoperișului bl.2 de studii în valoare de 1,809,275.29 lei fără TVA___ Lucrări neprevăzu-
te în caietul de sarcini și neincluse în contractul inițial, constatate în procesul de execuție, necesare a fi executate în 
valoare de 227187,80 lei fără TVA. Fără executarea acestor lucrări, legate tehnologic de lucrările contractate, nu pot fi 
finalizate lucrările contractate. Schimbarea contractantului tehnolojic este iposibilă.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 În procesul executării contractului sau constatat lucrări suplimentare, care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini, 
lucrări, strict necesare, legate tehnologic de lucrările contractate. Fără executarea acestor lucrări nu poat fi finalizate 
lucrările contractate. Pentru a evita tergiversarea executării lucrărilor de reparație capitală a acoprișului și pentru a 
finaliza lucrările contractate este necesar ca lucrările suplimentare, legate tehnolojic de lucrările contractate,  să fie 
executate în cadrul contractului de bază.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.32/F din 25.05.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind  majorarea valoarii contractului cu valoarea lucrărilor suplimentare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”Verilarproiect”S-
RL

Nr.1 21.07.2022 227187,80 272625,36

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

Nr. _4__________ din _20.07.2022______

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
Localitate Comuna Trușeni mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30
Număr de telefon 022-59-02-36/022-59-81-11
Număr de fax
E-mail contabilitateatruseni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Nedreaga Ghenadii

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637152063023
Data deschiderii ofertelor 08 decembrie 2021
Nr. BAP  
Data publicării în BAP
Data (datele) și 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 x 
Servicii □
Lucrări 

Obiectul de achiziție Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat x

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului

Operatorului economic cîștigător SRL Lapmol

SRL Villa Prodotti

ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI

SRL Lovis angro

SRL Svitob

Date de contact ale  operatorului economic 

Nr. contract de achiziție SRL Lapmol                      --contract nr.5

SRL Villa Prodotti            –contract nr 1

ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI  - contract nr.7

SRL Lovis angro              - contract nr 2

SRL Svitob                       -  contract nr.4

Data contract de achiziție SRL Lapmol                      - 27.12.2021

SRL Villa Prodotti            - 21.12.2021

 ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI   - 21.12.2021

SRL Lovis angro              - 21.12.2021

SRL Svitob                       - 28.12.2021

Valoarea contractului de achiziție SRL Lapmol                    - 282 840 lei

SRL Villa Prodotti          - 306 456 lei

 ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI - 24 000 lei

SRL Lovis angro            - 316 388 lei

SRL Svitob                     - 64 525 lei

Termen de valabilitate 30/12/2022

Termen de execuție 6 luni

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  x

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015, art.76.
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Valoarea modificărilor SRL Lapmol                      -  129 772,02 lei

SRL Villa Prodotti            – 180 615,70 lei

ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI    -     6 751,20   lei

SRL Lovis angro              - 152 515,51 lei

SRL Svitob                       -   32 513,39 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  x
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu x

Da □

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

Alte informații relevante

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

Produse alimentare pentru necesitățile Instituțiilor de Educație Timpurie din comuna Trușeni

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

____________________________________________________________________________________ În legătură cu 
frecvența redusă a copiilor din Instituțiile de Educație Timpurie, ca rezultat s-au format economii în executarea con-
tractelor de achiziție.

. Grupul de lucru pentru achizitii publice a hotărît de a micșora valoarea contractelor de achiziție privind achizițio-
narea produselor alimentare pentru I a jumatate a anului 2022.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________

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

_____________________________________________________________________________ În legătură cu frecven-
ța redusă a copiilor din Instituțiile de Educație Timpurie, ca rezultat s au format economii în executarea contractelor 
de achiziție.

. Grupul de lucru pentru achizitii publice a hotărît de a micșora valoarea contractelor de achiziție privind achizițio-
narea produselor alimentare pentru I a jumatate a anului 2022.

______________________________________________________________________________ Rezultatele examină-
rii:
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În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr.__9__din _14.07.2022__ a fost încheiat
- Acordul  adiţional  Nr.__1___ din __14.07.2022____ privind:

SRL Lapmol:

_Se micșorează valoarea contractului cu 129 772,02 lei_

Suma totala a contractului constituie –  153 067,98 lei.

- Acordul  adiţional  Nr.__2___ din __14.07.2022____ privind:

SRL Villa Prodotti:

_Se micșorează valoarea contractului cu 180 615,70 lei_

Suma totala a contractului constituie – 125 840,30 lei.

- Acordul  adiţional  Nr.__3___ din __20.07.2022____ privind:

SRL Svitob:

_Se micșorează valoarea contractului cu 32 513,39 lei_

Suma totala a contractului constituie –  32 011,61  lei.

- Acordul  adiţional  Nr.__4___ din __14.07.2022____ privind:

SRL Lovis Angro:

Se micșorează valoarea contractului cu 152 515,51 lei_

Suma totala a contractului constituie –  163 872,49 lei.

- Acordul  adiţional  Nr.__5___ din __14.07.2022____ privind:

ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI:    

Se micșorează valoarea contractului cu  6 751,20 lei_

Suma totala a contractului constituie –  17 248,80 lei.

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

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


247

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21052358  din 06.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate Mun. Chișinău, 
IDNO 1007601009565
Adresa str. Alecu Russo 57
Număr de telefon 022 499 661
Număr de fax 022 499 661
E-mail oficial detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Braga I./Chirița A.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparații la IET nr. 30; nr.32; nr.67; nr.128; nr.130; nr.135; 

nr.155; nr.161; nr.177; nr.179, subordonate DETS sectorul Ciocana.

Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 980 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052358

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052358

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică
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

22.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Tehnosimplex”

SRL ”Gricon Impex”

SRL „Anreal Cons”
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:56 SRL ”Tehnosimplex”

Nr:54 SRL ”Gricon Impex”

Nr:53 SRL „Anreal Cons”
Data: 29.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 317 568,44

Fără TVA: 156 469,60

Fără TVA: 845 641,50 lei
Inclusiv TVA: 381 082,13

Inclusiv TVA: 187 763,52

Inclusiv TVA: 1 014 769,81lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție conform graficului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 76, alin.7, pct.1, lit.a și c al Legii nr. 131/2015 privind achizi-

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

Contractul nr.53 cu OE SRL „Anreal Cons” a fost micșorată 
valoarea contractului în conformitate cu art. 77, alin.1, lit.b) al 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art.920, alin.2 lit.b) 
din Codului Civil al R.M.

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)

Contractul nr.56  SRL ”Tehnosimplex”din 29.03.2022

Obiectul achiziției Valoare fără 
TVA

Valoarea cu 
TVA

Valoarea după 
modificare fără 
TVA

Valoarea după modificare cu 
TVA

Lucrari de reparatie la IET 
nr.135

149160,25

178 992,30 156 146,76 187 376,12

Lucrari de reparatie la IET 
nr.177

168408,19

202 089,83 192 937,00 231 524,40

TOTAL: 317 568,44 381 082,13 349 083,76 lei 418 900,52 lei

Contractul nr.54 SRL ”Gricon Impex” din 29.03.2022
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Obiectul achiziției Valoare fără 
TVA a contrac-
tului

Valoarea cu 
TVA a contrac-
tului

Valoarea după 
modificare fără 
TVA

Valoarea după modificare cu 
TVA

Lucrari de reparatie la IET 
nr.67.

156 469,60 187 763,52

179 899,91 lei 215 879,90 lei

TOTAL:

156 469,60 187 763,52

179 899,91 lei 215 879,90 lei

Contractul nr.56 SRL „Anreal Cons”din 29.03.2022

Obiectul achiziției Valoare fără 
TVA

Valoarea cu 
TVA

Valoarea după 
modificare fără 
TVA

Valoarea după modificare cu 
TVA

Lucrari de reparatie la IET nr.32, 
din str. M. Sadoveanu 2/2.

       157 642,53 189 171,04 189 857,85 lei 227 829,42 lei

Lucrari de reparatie la IET nr.128, 
din str. Otovasca 21

     141 924,63 170 309,56 164 999,92 lei 197 999,91 lei

Lucrari de reparatii la IET nr.161, 
din str. A.Russo 61/3.

181 884,37

218 261,24 206 248,87 lei 247 498,65 lei

Lucrari de reparatii la IET nr.179, 
din str. M.Sadoveanu 1.

159 209,18

191 051,02 206 236 ,36 lei 247 483,64 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

       Cazuri specifice de majorare a contractelor: în timpul desfășurării lucrărilor au fost depistate lucrări nepre-
vazute, (anexat la devizele de cheltuieli Forma 3/5/7- Procese- verbale din data de 19.04.2022, 05.05.2022 
și 12.05.2022 inclusiv și poze). În conformitatea cu art. 76, alin.7, pct.1, lit.a și c al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice contractele de achiziţii publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, în următoarele situaţii:

1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în con-
tractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia și orice majorare a preţului contractului 
reprezentînd valoarea lucrărilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial;

Se majorează: Lotul nr.VI- Lucrari de reparatie la IET nr.135:

                         Lotul IX- Lucrari de reparatie la IET nr.177 ;

                         Lotul nr.III- Lucrari de reparatie la IET nr.67;

                         Lotul nr.II- Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.32:

                         Lotul nr.IV- Lucrari de reparatie la IET nr.128: 

                         Lotul nr.VIII- Lucrari de reparatie la IET nr.161: 

                         Lotul nr.X- Lucrari de reparatie la IET nr.179: 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14-ab din 01.04. a fost 
încheiat acordul adiţional privind Majorarea valorii contractului

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Tehnosimplex” 10 06.06.2022 +31 515,32 lei +37 818,39 lei

”Gricon Impex”SRL 11 06.06.2022 +23 430,31 lei +28 116,38 lei

SRL”Anreal Cons” 12 06.06.2022 + 126 682,30 lei + 152 018,76 lei

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

de achiziții publice

Nr.2 din 22 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1
Număr de telefon 022 822 237
Număr de fax 022 228 697
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Elena Samoila-Lungu, 022 822 237, e-mail: elena.samoi-
la-lungu@bnm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe ale 

echipamentelor hardware exploatate în cadrul SI al BNM (servere, 
stocuri de date, aparate multifuncționale, centrul de rezervă, 
echipament de alimentare neîntreruptă cu energie electrică)

Cod CPV 50300000-8
Valoarea estimată a achiziției 1 220 000,00 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1634812316937
https://achizitii.md/ro/public/tender/21045726/

Data publicării anunțului de participare 21.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniu-
nii Europene privind proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul respectiv (după caz) 

Nr: n/a

Linkul: n/a

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

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

Nu □   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: □ Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție / acord-cadru

22.11.2021

Denumirea operatorului economic FPC „VEC” SRL

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634812316937
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Nr. și data contractului de achiziții Nr.25/165/2021-LD 
Data: 30.11.2021

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 265 000,00 MDL
Inclusiv TVA: 318 000,00 MDL

Termen de valabilitate 31.01.2023
Termen de execuție 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele: □
Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art.76 

alin.(7) pct.2);

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Creșterea prețului în urma modificării 

(după caz)

n/a

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

n/a

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde cerințelor 
impuse de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice la art. 76 
alin. (7) punct 2):

„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modi-
ficate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în 
următoarele situații:

1) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe 
care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar 
fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

c) creșterea preţului nu depășește 15% din valoarea contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a echipamentului de alimentare neîntreruptă cu energie electrică, in-
clusiv livrarea și schimbarea componentelor.

În Anexa nr.1 din Contractul nr.25/165/2021-LD din 30.11.2021, la Lista componentelor (pieselor de schimb), tabelul 
se completează la final cu rând nou, cu următorul conținut:

7 Acumulator tip 12HRL36 30237100-0 495,00 594,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
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Urmare efectuării serviciilor de mentenanță lunară de către prestatorul FPC „VEC” SRL, în baza contractului nr. 
25/165/2021-LD din 30.11.2021 s-a depistat ieșirea din funcțiune a acumulatoarelor la echipamentul modular de ali-
mentare neîntreruptă cu energie electrică – UPS Liebert APM 60 KVA. Astfel pentru înlăturarea defecțiunii respective, 
este necesară înlocuirea tuturor modulelor de baterie APMBATMOD F10 (în total 7 bucăți). Totodată, ca opțiune al-
ternativă de soluționare a problemei respective, prestatorul propune înlocuirea doar a acumulatoarelor din interiorul 
modulelor (în total 210 bucăți), deoarece în procesul utilizării acumulatoarelor, rezistența internă crește treptat (din 
cauza uzurii) și nu se permite utilizarea în grupuri paralele acumulatoare cu rezistență internă diferită. Prin urmare, în 
temeiul art. 76 aliniatul (7) pct. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, se propune completarea 
în Anexa nr. 1 a contractului încheiat cu FPC VEC nr.25/165/2021-LD din 30.11.2021, la lista componentelor (piese de 
schimb), cu poziția „Acumulator tip 12HRL36”..

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 21.07.2022 de modificare a contractului de achiziție nr. 25/165/2021-LD 
din 30 noiembrie 2021 a fost încheiat acordul adiţional privind serviciile de deservire tehnică a echipamentului de 
alimentare neîntreruptă cu energie electrică, inclusiv livrarea și schimbarea componentelor, încheiat între Banca Na-
țională a Moldovei și operatorul economic  FPC „VEC” S.R.L.

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv 
TVA

FPC „VEC” S.R.L. Întreprinderea cu 
capital autohton 1 22.07.2022 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13 din 22 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Localitate mun. Chișinău
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)

Asea Indiuhova

achizitii@igc.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Echipament special
Cod CPV 18000000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 166 666,65
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21051597

ID: ocds-b3wdp1-MD-1644564068004
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644564068004?tab=contract-notice

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)

Link-ul: https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0? 
token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9 YnCubygkGy-
H0uId300 399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895 
FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL sESSIONi-
D9AJCDnZzhmDH0nId 6352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL 
G9mXaZjLSTbuMzJQL

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. 6 din 31 martie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „ICBC – International Consultants and Business Com-
pany”  

https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
https://enotices.ted.europa.eu/forms2/nf2/s0?%20token=xgNmMgPBNMM0cancel0CANCEL9%20YnCubygkGyH0uId300%20399UiD9audKjcDiWhw0portalSessionId2895%20FD9335BF43214DD6492E9575D0F8PORTAL%20sESSIONiD9AJCDnZzhmDH0nId%206352946NiD9tZuVxenHrqO0lgENL%20G9mXaZjLSTbuMzJQL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 46 - BN
Data: 12 aprilie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 426 690,00
Inclusiv TVA: nu este plătitor de TVA

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Fi-

nanțelor – Trezoreria Chișinău, buget de stat (înregistrat de 
MF - 19 aprilie 2022)

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de livrare 
Temeiul juridic În conformitate cu pct. 7.4. din contractul nr. 46-

BN din 12.04.2022 învederează că, „În cazul în care în 
circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, 
acesta se modifică prin acord adițional, inclusiv modificarea 
termenilor de executare, în cazul executării 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.”.

Pct. 12.2. din contractul vizat prevede „Părțile con-
tractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să 
convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord 
adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care le-
zează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările 
și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în 
cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de 
ambele Părți.”    

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

Nu este cazul

Alte informații relevante Nu este cazul
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Urmare a desfășurării procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă (licitație electronică) nr. ocds-b3wdp1-
MD-1644564068004 din 14 martie 2022, a fost încheiat contractul  nr. 46-BN din 12 aprilie 2022 cu SRL „ICBC – Inter-
national Consultants and Business Company”  privind achiziționarea echipamentului special, după cum urmează:

Co
d 

CP
V

Denumirea bunu-
rilor

Uni-
ta-tea 
de mă-
su-ră

Can-
ti-tatea

Preț  fără 
TVA

Preț cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Termenul de livrare, locul și condițiile de 
livrare
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10
00

00
-0

Cască antiglonț buc. 100 4 336,50

* Nu 
este 

plătitor 
de TVA

433 650,00

Termenul de livrare: în decurs de 90 zile 
de la momentul înregistrării contractului 

la Ministerul Finanțelor – Trezoreria Chișinău, 
buget de stat.

Locul livrării: Republica Moldova, mun. 
Chișinău, 

str. Tighina, 34.

Condiții de livrare: conform standardului 
Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării 

bunurilor până la locul indicat de Beneficiar 
cu implicarea personalului propriu. 

Vestă antiglonț 
clasa NIJ-III A, 
în set cu plite 
balistice NIJ-IV

buc. 50 8 260,00 413 000,00

Vestă antiglonț 
clasa NIJ-III A, 
fără plite balistice

buc. 295 5 369,00 1 583 855,00

Set protecție mâi-
ni picioare set 295,00 1 300,00 383 500,00

Cască antivandal buc. 295,00 413,00 121 835,00

Mască antigaz buc. 295,00 1 400,00 413 000,00

Cătușe buc. 200 198,00 39 600,00

Dispozitiv elec-
troșoc buc. 30 1 275,00 38 250,00

Țara de origine a bunurilor menționate supra este China. 

Contractul fiind înregistrat de Ministerul Finanțelor – Trezoreria Chișinău la 19 aprilie 2022, termenul limită de livrare 
a bunurilor contractate fiind: 18 iulie 2022.

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 Inspectoratului General de Carabinieri a parvenit scrisoarea nr. 1 din 13.07.2022, înaintată 
de SRL „ICBC – International Consultants and Business Company”, prin care se solicită prelungirea termenului de li-
vrare a echipamentului special până la 31 august 2022. Furnizorul în scrisoarea vizată invoca că livrarea mărfii până la 
data stabilită în contract nu este posibilă din motive obiective și anume datorită creșterii volumului de mărfuri trans-
portate cu navele maritime s-a generat congestionarea portului Constanța și a strâmtorii Bosfor, totodată, ca rezultat 
al războiului din Ucraina s-a blocat accesului la Marea Neagră, astfel nava cu containerul ce transportă bunurile cu 
destinație exclusivă pentru Inspectoratul General de Carabinieri se reține.

În acest sens, SRL „ICBC – International Consultants and Business Company” justifică imposibilitatea executării 
contractului în termeni stabiliți prin prezentarea copiei contractului                nr. TJB-2204-XS-002 din 18.04.2022, încheiat 
cu producătorul bunurilor XINXING JINHUA INTERNATIONAL TRADING (Tianjin) Co., Ltd, scrisoare de informarea din 
05.07.2022 eliberată de transportator XI›AN FEISHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD privind întârzierea livrării 
efectuate cu transport maritim China-Europa, captura de pe site-ul oficial al Marine Traffic (www.bosphorusstrait.
com), articolele preluate de pe portaluri media din România și Republica Moldova cu referire la traficul de pe Marea 
Neagră, copia Logistics Booking.   

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”.

Art. 76 alin. (3) din aceeași Lege 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 aceluiași articol stipulează că ,,Operato-
rul 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 răspunde-
rea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice”.

Totodată, conform capitolului nr. 7 ,,Eveniment în afara controlului” din Contractul             nr. 46-BN din 12 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 tre-
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buie 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 aprobă-
rii prelungirii termenului de executare fără penalizarea operatorului economic.

Suplimentar pct. 12.2. din Contractul vizat prevede „Părțile contractante au dreptul , pe durata îndeplinirii contractului, 
să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modifi-
cările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate 
de ambele Părți.”    

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional privind prelungirea termenului de livrare a echipamentului special prevăzut în Anexa nr. 2 
(Specificații de preț) a Contractul nr. 46-BN din 12 aprilie 2022 până la „31 august 2022”, fără aplicarea penali-
tăților și fără inițierea procedurii de înscriere a SRL „ICBC – International Consultants and Business Company” 
în lista de interdicție a operatorilor economici. 

  

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

SRL „ICBC – In-
ternational Con-
sultants and Bu-
siness Company”

Asociere/ cu 
capital străin

Nr. 
6

22 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 modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 15.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Răuțel
Localitate s. Răuțel, Fălești
IDNO 1007601002717
Adresa Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 143, s. Răuțel, Fălești
Număr de telefon 025954238,067389124
Număr de fax
E-mail oficial primaria.rautel@mail.ru
Adresa de internet www.primaria-rautel.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Viorica Tcaciuc, 067389124, viorica.tcaciuc@gmail.com 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

lucrări

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a străzilor Al. Pușkin, 31 Au-
gust 1989 și Hotin

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:  21055591
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1650891480731
Data publicării: 25 apr 2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publi-
ce a autorității contractante

□ Da  □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://www.primaria-rautel.md/noutati/pla-
nul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică   □Catalog electronic

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

mailto:primaria.rautel@mail.ru
http://www.primaria-rautel.md
mailto:viorica.tcaciuc@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://www.primaria-rautel.md/noutati/planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022
https://www.primaria-rautel.md/noutati/planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 931 727 MDL
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

06.05.2022

Denumirea operatorului economic ”Drumuri Bălți” S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: nr. 34

Data: 16.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 739224,03

Inclusiv TVA: 887068,84
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Art. 76 alin (7)-(17) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 pri-
vind achizițiile publice

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

Nu este cazul

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Modificarea dată nu aduce atingere volumului și naturii lucrărilor. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform contractului de cofinanțare A.O.”TESEU-Răuțel” cofinanțează lucrările de reparație a unei porțiuni de drum. 
Suma cofinanțării este de 88706,88 (optzeci și opt mii șapte sute șase,88) lei, inclusiv TVA 14784,48 (pai-
sprezece mii șapte sute optzeci și patru, 48) lei, respectiv cu această sumă se micșorează valoarea contractului 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 06.05.2022 a 
fost încheiat acordul adițional privind modificarea pct. 3.1. din contract prin micșorarea sumei contractului cu suma 
88706,88 (optzeci și opt mii șapte sute șase,88) lei, inclusiv TVA 14784,48 (paisprezece mii șapte sute optzeci și patru, 
48) lei

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
”Drumuri-Bălți” S.A. 73922,4 88706,88

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 22/2021/002   din  31.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622/0231-54623
Număr de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@
gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  □ Cererea ofertelor de prețuri.

R Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției „Reparația podului de pe str.Gogol din mun.Bălţi”, conform 

necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 946 983,33 (lei, fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626937955754
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1626937955754?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 22/07/2021
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri □     Servicii □      Lucrări R

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

Nu R   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

R Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

24.08.2021

Denumirea operatorului economic SA Drumuri Bălți

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626937955754?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626937955754?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 112

Data: 02.09.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 2 969 034,24

Inclusiv TVA: 3 562 841,09

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție maxim 4 luni

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  R

Modificarea termenului de valabilitate □ 

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

Nu □     Da R

Acord adițional nr.1 din 06.12.2021 privind:

- prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 
iunie 2022;

- prelungirea termenului de valabilitate a contractului  pînă 
la 31 decembrie 2022;

- transferarea surselor financiare 1  826  030,56 cu TVA 
pentru a.2022.

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Pe data de 02 septembrie 2021, cu SA Drumuri Bălți a fost încheiat contractul nr.112 privind executarea lucrărilor 
„Reparația podului de pe str.Gogol din mun.Bălţi”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți. 

Termenul de executare a lucrărilor a fost stabilit de maxim 4 luni, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 
2021.

La ședința Grupului de lucru din 03 decembrie 2021, au fost examinate: 

- adresarea operatorului economic nr.289 din 02.12.2021 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate 
a contractului pînă la 31 decembrie 2022, din motivul că lucrările nu pot fi finalizate pînă la sfîrșitul anului 2021 din 
cauza mai multor circumstanțe ce nu depind de voința părților, precum modificări de proiect, prefabricarea piloților 
și factorii climaterici. SA Drumuri Bălți menționează că lucrările de montaj vor fi finalizate pe parcursul anului 2022, 
în condiții climaterice favorabile.

- nota informativă nr.06-14/420 din 02.12.2021 din partea respomsabilului tehnic ÎM DCC CU, prin care grupul 
de lucru este informat că, în timpul procesului de execuție, în condiții strîmtorate (prezența unei linii de furnizare a 
energiei electrice de 10 kV (ЛЭП) pe de o parte și a rețelei SA Moldtelecom pe de altă parte), lucrările au fost întârziate, 
întrucât deținătorii de rețele, pe perioada construcției, au trebuit să le scoată temporar din zona de construcție a 
podului.



263

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

Datorită faptului că podul se află  în zona de protecție a liniei de furnizare a electricității de 10 kV, autorul proiectului 
a emis o modificare a soluției de proiectare în ceea ce privește decalajul axei podului. În plus, lucrările din beton 
necesită timp pentru a obține nivelul de tărie, iar condițiile meteorologice nefavorabile prelungesc această perioadă.

În baza celor expuse, grupul de lucru a considerat oportună prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă 
la 31.12.2022, termenul de executare a lucrărilor în perioadă favorabilă, dar nu mai tîrziu de 01 iunie 2022. Totodată, 
suma lucrărilor ce urmează a fi executate în anul 2022 constituie 1 826 030,56 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La ședința Grupului de lucru din 27 mai 2022, au fost examinată nota informativă nr.02-14/168 din 24.05.2022 
întocmită de ÎM DCC CU, ce prestează servicii de responsabil tehnic la lucrările menționate, prin care s-a adus la 
cunoștință următoarele:

În baza scrisorii SA „Drumuri Bălți” nr.111 din data de 19.05.2022 a fost inițiată o ședință a reprezentanților 
antreprenorului, proiectantului, beneficiarului și supravegherii tehnice, care a avut loc în data de 23 mai 2022 (Proces-
verbal din 23.05.2022) și a luat în considerare următoarele aspecte:

1. Drenarea apelor pluviale de pe drumul din dreapta podului.

Proiectul prevede instalarea unei rigole de drenaj dreptunghiulară, de la râu până la îmbinarea în colectorul existent 
D600 mm. După deschiderea colectorului, s-a dovedit că marcajul de jos al colectorului existent în punctul de inserare 
este mai mic decât marcajul de apă din râu.

Instalarea unei rigole noi conform proiectului nu este posibilă din cauza absenței unei înclinații a colectorului spre 
râu.

Comisia a luat în considerare toate opțiunile posibile (3 variante) pentru rezolvarea problemei și a propus:

Colectorul D600 existent, la începutul tronsonului (ПK0+00) este întrerupt prin tăierea lui și se face un cămin pentru 
a permite curățarea lui de nămol, dacă este necesar. La capătul colectorului existent (ПK0+15), se continuă continuă 
cu un colector pluvial din conducte din beton armat D600 până la râu.

Pentru evacuarea apelor de suprafață de la ieșirile dintre garajele existente și de pe suprafața străzii, în apropierea 
podului, se realizează o rigolă dreptunghiulară din beton prevăzută de proiect, cotele căreia trebuie corectate după 
înălțime.

2. Conexiunea marcajelor profilului longitudinal al podului și a căilor de acces către acesta cu marcajele străzilor 
existente (începutul tronsonului de lucru ПK0+00 și sfârșitul ПK0+60,10).

Proiectul nu prevede conexiunea căilor de acces către pod cu drumul existent. Cota superioară a stratului de la 
începutul secțiunii de lucru (ПK0+00) este cu 60 cm mai înaltă decât strada existentă, iar la capătul secțiunii (ПK0 + 
60,10) este cu 70 cm mai înaltă.

Pentru o conexiune lină a căilor de acces către pod cu străzile, este necesar să se facă tronsoane de tranziție în 
piatră spartă de 15 m lungime la începutul și sfârșitul tronsonului. De asemenea, se propune modificarea cotelor de 
proiectare pentru o tranziție lină către pod, după cum urmează:

- la ПK0 + 00 - marcajul axei drumului - 96,05, adică 15 cm sub cel de proiectare,

- de la ПK0 + 0,7 la PK0 + 0,45 - marcajul axei drumului - 96,20,

- la ПK0 + 60,10 - marcajul axei drumului - 95,90, adica 30 cm sub cel de proiect.

3. Conexiunea axei podului la capătul tronsonului de la ПK0+45 la ПK0+60,1 cu axa drumului existent.

Pentru a evita deteriorarea spațiilor verzi existente pe partea dreaptă a str.Moldovenească, s-a propus deplasarea axei 
drumului spre stânga cu 90 cm.

În baza celor expuse în procesul-verbal întocmit în teren, se consideră necesară prelungirea termenului de executare 
a lucrărilor pînă la 01.09.2022, valabilitatea contractului fiind pînă la 31.12.2022. Perioada de prelungire se datorează 
faptului că pentru a efectua modificările în proiect și care urmează a fi aprobate, de asemenea este nevoie timp.
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VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind:

- prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 septembrie 2022

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
SA Drumuri Bălți 2 31.05.2022 - -

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _6/22_ din _22.07.2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примэрия с. Конгаз
Localitate с. Конгаз
IDNO 1007601010736
Adresa ул. Октябрьская,85
Număr de telefon 029869917
Număr de fax
E-mail oficial primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanova Elena

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Запрос ценовых оферт □  
Obiectul achiziției Овощи и фрукты на 2 квартал 2022 года

Cod CPV 15300000-1
Valoarea estimată a achiziției 272 060
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21053677

Link:    ocds-b3wdp1-MD-1647952113842

Data publicării anunțului de participare 22.03.2022
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 □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

04.04.2022

Denumirea operatorului economic II Sinteacova Svetlana

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647952113842
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:86/22
Data:12.04.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:272 060
Inclusiv TVA:

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 
ст.20

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)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

________________________________________________________________________________________ В 
связи с не использованием всего объема товаров по договору заключенный между примэрией с. Конгаз и 
экономическим оператором   на закупку овощей и фруктов  для подведомственных учреждений примэрии с. 
Конгаз на 2 квартал 202 г. уменьшить общую сумму договора: 

1) II Sinteacova Svetlana на 189 316,77 леев

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._171/21_din 
_13.08.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind _11/21 от 22.10.2021

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

II Sinteacova 
Svetlana

2/22 22.07.2022 189 316,77

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _5/22_ din _21.07.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примэрия с. Конгаз
Localitate с. Конгаз
IDNO 1007601010736
Adresa Ул. Октябрьская,85
Număr de telefon 068218864
Număr de fax
E-mail oficial primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanova Elena

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Продовольственные товары на 1-ое полугодие 2022 

года, овощи и фрукты на 1 квартал 2022 года
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 946 218.73
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21046799

Link: ocds-b3wdp1-MD1636978620575
Data publicării anunțului de participare 15.11.2021
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 □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

21.12.2021

Denumirea operatorului economic AO Iugintertrans

SRL Nivali-Prod

SRL Serviabil

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636978620575
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru AO Iugintertrans- Nr:2022-0000000392

SRL Nivali-Prod – Nr.2022-0000000393

SRL Serviabil – Nr.2022-0000000394

Data:29.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: AO Iugintertrans – 78 117.80

               SRL Nivali-Prod – 275 375

               SRL Serviabil – 592 725.93
Inclusiv TVA: AO Iugintertrans – 84 431.60

                     SRL Nivali-Prod- 330 450

                    SRL Serviabil – 640 144.00
Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 
ст.20

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)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_______________________________________________________________________________________ В 
связи с не использованием всего объема товаров по договору заключенный между примэрией с. Конгаз и 
экономическими операторами   на закупку продовольственных товаров  для подведомственных учреждений 
примэрии с. Конгаз на 1- ое полугодие 2022 г. уменьшить общую сумму договоров: 

1) AO Iugintertrans на 47 937,78 леев

2) SRL Nivali-Prod на 145 699,18 леев

3) SRL Serviabil на 434 465,62 леев

III. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._5/22_din _21.07.2022_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind: 

AO Iugintertrans- №1 от 21.07.2022

SRL Nivali-Prod - №1 от 21.07.2022

SRL Serviabil - №1 от 21.07.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

AO Iugintertrans №1 21.07.2022 47 937,78
SRL Nivali-Prod №1 21.07.2022 145 699,18
SRL Serviabil №1 21.07.2022 434 465,62

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. __05__ din _25.07.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”
Localitate mun. Orhei
IDNO 1012620011000
Adresa Str. Vasile Lupu 60/1
Număr de telefon 0235/24907
Număr de fax 0235/-
E-mail oficial tcaprari@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Caprari Tatiana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri X  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Amenajarea terenului aferent stadionului clase în 

aer liber la IP LT “Ion Luca Caragiale”, mun. Orhei, str. 
Vasile Lupu 60/1

Cod CPV 45111291-4
Valoarea estimată a achiziției 248 200,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652254410231
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652254410231

Data publicării anunțului de participare 11.05.2022
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 X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652254410231
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652254410231
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652254410231
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

25.05.2022

Denumirea operatorului economic Certicus SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 20

Data: 01.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 245919.00

Inclusiv TVA: 295103.00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție maxim 30 de zile din data semnării contractului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

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

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_In baza scrisorii emise de catre operatorul economic prin e-mail in data de 14.07.2022, solicita extinderea termenu-
lui de executare si valabilitatea a contractului pina la 31.12.2022. Cauza solicitarii: din motive climaterice (tempera-
tura aerului ridicata si fara precipitatii) nu este posibila plantarea copacilor si semanarea spatiilor verzi ale terenului, 
astfel rugam inclusiv prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31.12.2022____________________
________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._04_din _25.07.2022__ 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de executare si de valabilitate a contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Certicus SRL 20/a 25.07.2022 245919.00 295103.00
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. 1  din 20.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Taraclia
Localitate Or. Taraclia
IDNO 1007601010312
Adresa Str. Ștefan cel Mare,59
Număr de telefon 029425983
Număr de fax 029423542
E-mail oficial economica.05@mail.ru 
Adresa de internet www.raiontaraclia.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Snejana Caireac (029425983, 069229390 economi-
ca.05@mail.ru)

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă R  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Капитальный ремонт а/дороги L642 (Устройство 

сплошного покрытия а/бетонной смесью горячим 
способом, устройство тротуаров)

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 833 844,86
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617260906974
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21037988/
lot/11501602/ 

Data publicării anunțului de participare 01.04.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

----

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

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

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

26.04.2021

Denumirea operatorului economic SC”Dromas Cons”S.R.L

mailto:economica.05@mail.ru
http://www.raiontaraclia.md
mailto:economica.05@mail.ru
mailto:economica.05@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617260906974
https://achizitii.md/ru/public/tender/21037988/lot/11501602/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21037988/lot/11501602/
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 26 
Data: 07.05.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 843 492,95 
Inclusiv TVA: 4 612 191,54

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 3 luni

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  R

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Lege 131 articol 76 (7) a), c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 95 864,42
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
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)

Согласно Протокола оконченных работ № 01 от 24.09.2021 г., по которому значится, что существующая, а/
дорога составляет шир. = 9 м, а следуя проектно-сметной документации в местах уширения = 11 м., то на пере-
крестке, а в частности на участке пересечения ул. Вокзальная – ул. Лесная уширение составляет =16 м; Также, 
отмечена необходимость в реконструкции бетонного оголовка в/трубы ливневой канализации, т.е. его уши-
рения в месте сопряжения обочины с радиусом поворота. В местах примыкания основной, а/трассы  с 9 шт. 
съездов к частным  жилым домам обнаружилось (частично) отсутствие уплотненного основания (по факту, по 
мере вскрытия существующего мощения), и в связи с этим появилась необходимость в увеличении объема  
для усиления данных участков, их  щебеночного основания. Выше названные, а/дорожные работы были об-
считаны, на сумму = 95 864,42  лей. 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В силу сложившейся ситуации и планировки на данном участке угла поворота, в который 
вписана кривая радиусом - 40 м, в т.ч. устройство уширения и  оголовка бетонного лотка и 
по ним предусмотрены дополнительные мероприятия по организации и безопасности 
транспортного движения, а также на основании выше изложенных фактов связанных с 
усилением основания на 9-ти съездах и в соответствие  проектных решений по капитальному 
ремонту на ответственных этапах строительных работ, необходимых для выполнеия работ 
по завершению автодорожных работ на участках а/дороги 1-ой очереди, констатируем 
выявление дополнительных, а/дорожных работ, а именно: на участке, а/дороги L642 (21.300 км 
- 24.300 км) – 3.0 км,  (г.Тараклия, ул. Горького – ул. Вокзальная), на сумму = 95 864,42  лей.
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IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 20.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind Majorarea valorii contractului  

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S C ” D r o m a s 
Cons”S.R.L

1 20.07.2022 79 887,02 95 864,42

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

de achiziții publice

Nr. 1  din 19.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vie-

ru 22/2
IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău,  bd.Grigore Vie-

ru 22/2
Număr de telefon + 373 022 222 490
Număr de fax + 373 022 222 490
E-mail oficial medicamente@capcs.md
Adresa de internet www.capcs.md
Persoana de contact Ghennadii Dațco

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medi-

co-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care pre-
stează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de 
bază, partea I)

Cod CPV 33600000-6
Valoarea estimată a achiziției 230 207 855.33 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088342988
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/25843

Data publicării anunțului de participare 12.07.2021
 Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 13.10.2021

Denumirea operatorului economic Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 639LD 21/1042988/270-LPCA

Data: 04.11.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 3 942 858,22

Inclusiv TVA: 4 285 715,46
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
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Temeiul juridic pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achi-
ziţiile publice Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentu-
lui cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 
21.01.2021.  HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privi-
re la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

Creșterea prețului în urma modificării -
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice (după caz)

-

Alte informații relevante -
 Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma totală a contractului nr. 639LD 21/1042988/270-LPCA din 04.11.2021 încheiat cu operatorul economic Dita 
EstFarm SRL (Beneficiar IMSP Institutul Oncologic) este în valoare de 4 285 715,46. După modificare suma contractului 
nr. 639LD 21/1042988/270-LPCA din 04.11.2021 va fi în valoare de 4 374 103,24 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea nr. 02-07/433 din 13.04.2022 IMSP Institutul Oncologic informează că a solicitat majorarea cu pînă la 
15% a contractului nr. 639LD 21/1042988/270-LPCA din 04.11.2021 încheiat cu operatorul economic Dita EstFarm 
SRL, urmare  a identificării resurselor financiare suplimentare și necesitatea acordării tratamentului pacienților onco-
logici cu preparate chimioterapeutice și antineoplazice în contextul crizei și adresării refugiatilor din Ucraina pentru 
tratament în cadrul IMSP Institutul Oncologic.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea Acordului Adiţional 
nr.1-MJ privind majorarea valorii contractului  nr. 639LD 21/1042988/270-LPCA din 04.11.2021 încheiat cu operatorul 
economic Dita EstFarm SRL (Beneficiar IMSP Institutul Oncologic) cu 88 387,78 lei MD. 

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   03.08.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-323, 022-436-388, 022-436-401
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 022-436-323, 022-436-388, 022-

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bu-

nurilor/ servicii-
lor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

24900000-3               Achiziționarea reagenților chimici 4 304 350

Lot 1 24962000-5

Inhibitor al proce-
sului de coroziune 
și de formare a 
depunerilor cal-
caroase

1200,0 kg

ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-
008:2010

Sau echivalentul

786 000 

Calificarea Calitatea superioa-
ra(11)

Aspectul exterior
Soluție de culoare 
incoloră până la  
galben-deschis 

Densitatea la 20ºC , g/cm³ 0,94 – 1,04

pH-ul soluției 11,0 – 13,0

Conținutul N,N -dietilhidro-
xilamină, % 2,5-10

Conținutul (Z)-N-9 -octade-
cenilpropan -1,3 – diamină 
, % 

2,5-10

Miros Caracteristic pentru 
amine

https://achizitii.md
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Lot 2 24962000-5

Inhibitor al proce-
sului de coroziune 
și de formare a 
depunerilor cal-
caroase

1300 kg

ТУ BY 590831274.008-2017

ТУ У 24.6-34155997-008:2010

sau echivalentul

851 500 

Aspectul exterior
Soluție de culoare 
galben-deschis sau 
galben(16)

Densitatea la 20ºC , g/cm³ 0,97 – 1,07

pH-ul soluției de 1% 10,0 - 13,0

Conținutul 2-aminetanol 
, % 1 ÷ 5

Amine alifatice ≤ 1

Miros Caracteristic pentru 
amine

Lot 3 24962000-5

Inhibitorul proce-
sului de formarea 
a depunerilor de 
calcar și altor ti-
puri de depuneri

230 kg

ТУ BY 590831274.008-2017

ТУ У 24.6-34155997-008:2010

sau echivalentul

150 650 

Aspectul exterior
Soluție de culoare 
de la galben-deschis 
până la cafeniu(8)

Densitatea la 20ºC , g/cm³ 1,10  -  1,20

pH-ul soluției, > 9,0  

Solubilitatea Solubil în apă

Polimerul acidului meta-
crilic, % 1 - 5

Lot 4 24962000-5

Inhibitor al proce-
sului de coroziune 
și de formare a 
depunerilor cal-
caroase

6,0 t

ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 
590831274.002-2017

sau echivalentul

1500000 

Aspectul exterior
Soluție de culoare in-
coloră sau galben-des-
chis(110)

Densitatea la 20ºC , g/
cm³ 1,20  -  1,30

pH-ul soluției 6,0  -  9,0

Solubilitatea Solubil în apă 

Miros slab

Compus complex de 
fosfat de zinc, % 20-30

Temperatura de îngheț, 
°C                    -1°C
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Lot 5 24962000-5

Inhibitor al proce-
sului de coroziune 
pentru aliajele din 
cupru.

740,0 kg

ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 
590831274.002-2017

sau echivalentul

176 200 

Aspectul exterior

Soluție de culoare 
incoloră sau 

galben-deschis (TT)

Densitatea la 20 ºC , g/cm³ 1,05  -  1,10

pH-ul soluției  ≥ 11,0

Solubilitatea Solubil în apă

Conținutul de NaOH, % 5-10

Conținutul de benzotria-
zol, % 20-50

Mirosul slab

Lot 6 24962000-5 Microbiocid        ( 
nr.1) 150,0 kg

ТУ BY 590831274.004-2017

sau echivalentul

237 000 

Miros Specific

Aspectul exterior
Soluție de culoarea in-
coloră sau gălbuie-des-
chis(62)

Densitatea la 20ºC , g/
cm³ 1,14  -  1,25

pH-ul soluției de 1% 3,0  -  7,0

Solubilitatea Solubil în apă

2,2 dibrom-3-nitrilpropi-
on-amidă, % 15÷25

Temperatura de fierbe-
re, °C mai mult de 

150 °C

Temperatura de îngheț, 
°C

-30 °C

Lot 7 24962000-5 Microbiocid (nr.2) 300,0 kg

ТУ BY 590831274.004-2017

sau echivalentul

483 000 

Aspectul exterior
Soluție de culoarea 
incoloră sau gălbu-
ie-deschis(63)

Mirosul slab

Densitatea la 20ºC , g/sm³ 0,95  -  1,05

pH-ul soluției 6,0  -  9,0

Solubilitatea Solubil în apă

Temperatura de fierbere, 
°C mai mult de 101°C

Temperatura de îngheț, 
°C

0 °C

Clorură de alchil-ben-
zil-dimetil-amoniu, % 20 - 40
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Lot 8 24962000-5 Floculant 400,0 kg

ТУ BY 590831274.011-2019

sau echivalentul

120 000 

Aspectul exterior Granule de culoare albă  

Impurități insolubile, % 
nu mai mult de 2,0

Fracțiune mică, % nu mai 
mult de 10,0

Fracțiune mare, % nu 
mai mult de 1,0

Viscozitatea, cps 2,7-4,1

Sarcina ionică 34,8-67,8

Fracția de masă a sub-
stanțelor nevolatile, %, 

nu mai puțin de

90

Conținutul de poliacril 
amidă, % 100

Amide reziduale, ppm, 
nu mai mult de

999

II. 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 angaja-
re protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în furnizarea și 
comercializarea produselor chimice, în conformitate cu 
prevederile legale din Republica Moldova. 

Alte informații:

III. 

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

04.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ____ din ___________ 2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SRL ”Chișinău-gaz”
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600066037
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon +373 22 578 010
Număr de fax +373 22 578 010
E-mail oficial anticamera@chisinaugaz.md
Adresa de internet www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Lisa Ion, +37322578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica 
o altă formă de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale - X;

- Activitățile licențiate din sectorul electroe-
nergetic □

- Activitățile licențiate din sectorul serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare □

- Activitățile sectoriale privind domeniul trans-
porturilor □

- Activitățile sectoriale în domeniul porturilor 
și aeroporturilor □

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor 
poștale □

- Activitățile sectoriale legate de extracția de 
petrol și gaze naturale, prospectarea și ex-
tracția de cărbune sau alți combustibili solizi 
□

Autoritate centrală de achiziție/ altă formă de achizi-
ție comună -  □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □ X Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii X      

Lucrări □

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
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Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor de leasing financiar

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

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ Х

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică – e-mail: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 39 din 27 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire OCN MAIB Leasing SA

IDNO 1004600000070

Date de contact 

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

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Tighina, 49, info@leasing.
md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, va-
lorile ofertei celei mai ridicate și 
a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea 
contractului.

EURO - 7,85% anuale, comision unic de eliberare 2%, Casco 
4%

Valoarea și procentul din contract 
care poate fi subcontractat unor 
terți.

-

 
 
 
 

mailto:info@leasing.md
mailto:info@leasing.md
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Lot atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Achiziționarea serviciilor de leasing 
financiar 66114000-2 EURO - 7,85% anuale, comision 

unic de eliberare 2%, Casco 4%
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 02 din 06.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1002609000747
Adresa str. Națională, 2, mun. Ungheni
Număr de telefon/fax 0 236 2-97-12, 0 236 2-36-85
E-mail apa_canalungheni@mail.ru
Adresa de internet acu.md
Persoana de contact Stepan Nelli, tel. 069238405, stepannelli5@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Întreprindere Municipală

Furnizor/prestator de servicii publice de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare

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 Achiziționarea  produse petroliere pentru aprovizionarea mij-

loacelor de transport a întreprinderii
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1651124123405

Data publicării:  28.04.2022
L i n k : m t e n d e r . g o v . m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1651124123405  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

 
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

 Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii:  mijlocie și mare
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 02 din  06 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire  Î.M.”TIREX PETROL”S.A
IDNO  1003600008275
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.  Armenească 28, 

te. 079778077,  E-mail constantin.traila@tirexpetrol.com,  

web www.tirexpetrol.com. 
Întreprindere mică sau mijlocie         Da □        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

        Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 1 09100000-0 litru Nr. 02 din 
06.06.2022

 765969,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:constantin.traila@tirexpetrol.com
mailto:contestatii@ansc.md
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Conductor AC şi fir de gardă C50 
(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 și serviciilor poștale 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 
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 par-
ticipe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/

lucrărilor solic-
itate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot nr. 1 

1 44318000-2

Conductor kg 6 000 AC 120/19  GOST 839-80

Conductor kg 4 500 AC 150/24  GOST 839-80

Fir de gardă km 9 C50

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1 700  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 aceluiași 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:                                                          

 30 zile de la semnarea contractului; locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău               

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 și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația teh-
nică asumată și confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre 
ofertant

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregis-
trare a

întreprinderii/Extras 
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

4 Certificat de efectuare siste-
matică a

plății impozitelor, contribu-
țiilor

eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

5 Declarația de performan-
ță/ certificat/ declarație de 
conformitate a produselor 
ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu
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6 Certificate de garanţie Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Declarația privind neînca-
drarea în situațiile prevăzute 
de art. 16 alin (2) lit a) din 
Legea 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și în-
treprinderea municipală.

Original, completată integral și confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și 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 și 
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] 13.09.2022

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

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
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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) și 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: 04.08.2022

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 și 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 și 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



291

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș.
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Anexa 2

_____________________________ 

(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-171/08-22: Conductor AC şi fir de gardă C50

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr Denumirea Parametrii 
tehnici Cantitatea

Pret unitar,  

fără TVA
Suma 

fără  TVA

Pret uni-
tar,  

cu TVA
Suma cu  TVA

Lot nr.1

1 Conductor AC 
120/19  kg 6000

2 Conductor AC 
150/24  kg 4500

3 Fir de gardă C50 km 9

Total ofertă x x

Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, 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 și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. 
 

 

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 livrare:_____________________________________________________

                                                      (se completează în mod obligatoriu)
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Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

________________

(semnătura)  şi L.Ş. 
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 Anexa 3

_________________________________________________

(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-171/08-22: Conductor AC şi fir de gardă C50

 

Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________,
                        (numele şi prenumele)                                              (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia conductorului AC şi firului de gardă C50 

                                                          

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din pro-
cedură 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, respec-
tiv 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 declarării 
(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu su-
biectul 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.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
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.
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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 Construcții din beton armat (grinzi, plăci din b/a, canale de cablu etc.) 
(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 și serviciilor poștale 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, 

Standarde de refer-
ință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot nr. 1 

1 45223500-1 Inel din beton armat buc 9  D=1500mm*900mm

2 Capac din beton 
armat buc 5  D=1500 mm cu orificiu p/u capac 

de 800mm

Valoarea estimativă pentru Lot 1 25 000,00

Lot nr. 2

1 45223500-1 Canal de 
cablu buc 25 500mm x 2000mm

2

Placă de 
acoperire 
a cana-
lelor

buc 600 500mm x 1000mm

mailto:cancelar@moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Valoarea estimativă pentru Lot 2 400 000,00

Lot nr. 3

1 45223500-1
Grindă de beton armat

Grindă de 
beton armat buc 10 AP - 5

2 buc 40 AP - 6

Valoarea estimativă pentru Lot 3 275 000,00

Lot nr. 4

1
45223500-1

Fundament din beton armat buc 4
Ф3 - АМ

2 Fundament din beton armat buc 4
Ф5 - АМ

Valoarea estimativă pentru Lot 4 500 000,00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1 200  000.00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 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:                                                          

 30 zile de la semnarea contractului; locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău               

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 și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația tehnică 
asumată și confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu
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2 Informații generale despre 
ofertant

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau semna-
tă și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregis-
trare a

întreprinderii/Extras 
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

4 Certificat de efectuare siste-
matică a

plății impozitelor, contribu-
țiilor

eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

5 Declarația de performan-
ță/ certificat/ declarație de 
conformitate a produselor 
ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

6 Certificate de garanţie Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Declarația privind neînca-
drarea în situațiile prevăzute 
de art. 16 alin (2) lit a) din 
Legea 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și în-
treprinderea municipală.

Original, completată integral și confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau semna-
tă și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și 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 și 
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] 13.09.2022

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 și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și 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: 04.08.2022

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.

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 și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
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____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și 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

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș.
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Anexa 2

_____________________________ 

(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-172/08-22: Construcții din beton armat (grinzi, plăci din b/a, canale de cablu etc.)

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr Denumirea Parametrii 
tehnici Cantitatea

Pret unitar,  

fără TVA
Suma 

fără  TVA

Pret uni-
tar,  

cu TVA

Suma cu  
TVA

Lot nr.1
1 Inel din beton armat buc. 9

2 Capac din beton armat buc. 5

Total Lot 1 x x

Lot nr.2
1 Canal de cablu buc. 25

2 Placă de acoperire a 
canalelor buc. 600

Total Lot 2 x x

Lot nr.3

1 Grindă de beton armat 
AP - 5 buc. 10

2 Grindă de beton armat 
AP - 6 buc. 40

Total Lot 3 x x

Lot nr.4

1 Fundament din beton 
armat Ф3 - АМ buc. 4

2 Fundament din beton 
armat Ф5 - АМ buc. 4

Total Lot 4 x x

Total ofertă x x
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Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, 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 și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. 
 

 

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 livrare:_____________________________________________________

                          (se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

________________

(semnătura)  şi L.Ş. 



304

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6210 AUGUST 2022, MARȚI

 Anexa 3

_________________________________________________

(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-172/08-22: Construcții din beton armat (grinzi, plăci din b/a, canale de cablu 
etc.)

 

Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________,
                        (numele şi prenumele)                                              (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia construcțiilor din beton armat (grinzi, placi din b/a, canale de cablu 
etc.)

                                                          

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din pro-
cedură 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, respec-
tiv 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 declarării 
(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu su-
biectul 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.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
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.
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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 Garnitură de cauciuc / polipropilenă
      (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

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 soli-
citate

Unitatea de 
măsură

Canti-ta-
tea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, standarde de 

referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta MDL

1.

19
51

00
00

-4

Garnitură de 
polipropilenă 

sub șină

ПРБ-1 „КБ-
10”

bucăți 35 000 ОП 356-84-02 714 000

2.

Garnitură de 
cauciuc pen-
tru traverse

ПНБ-3 „ КБ”

bucăți 35 000 ЦП 328 1 407 000

3.

Garnitură de 
cauciuc pen-
tru traverse 

din lemn

ПНД-5 
«2Д65»

bucăți 30 000 ЦП 77-04 1 404 000

TOTAL INCLUSIV TVA 3 525 000 MDL

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractu-
lui de vînzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la depozit cumpărătorului stația Răuțel, 
filiala CFM, Stația mașini de cale PMS-294

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 
se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea crite-
riului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila ume-

dă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în 
Registrul de stat al per-
soanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de confor-
mitate sau certificate 
de inspecție a bunu-
rilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei da-
toriilor față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau 
declarație de proprie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 30 zile ca-
lendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii nego-
ciate), după caz: – nu este cazul, 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 este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponde-
rile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
  Depunerea ofertelor pe:  [data]  30.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  30.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin 
SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun.  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) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 008 din 11 mai 2022, BAP nr. 37, 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  04.08.2022

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 nu este cazul, nu se acceptă
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sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
să fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe păr-
țile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Garnitură de cauciuc / polipropilenă”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 30 zile calendaris-
tice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.


	_Hlk76382382
	_Hlk100151566
	_Hlk92955776
	_Hlk106456319
	_Hlk95115862
	_Hlk95116000
	_Hlk66889115
	_Hlk64536902
	_Hlk63067930
	_Hlk76976535
	_Hlk108631470
	_Hlk106002533
	_Hlk95116699
	_Hlk110435088
	_Hlk92357058
	_Hlk107663960
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk110494539
	_Hlk77770975
	_Hlk100214420
	_Hlk100214420
	_Hlk109037397
	_Hlk109042681
	_Hlk109042696
	_Hlk109041917
	_Hlk106629402
	_Hlk103068534
	_Hlk103068557
	_Hlk109301199
	_Hlk97293968
	_Hlk102548217
	_Hlk102548173
	_Hlk102548189
	_Hlk102548161
	_Hlk86422709
	_Hlk89947923
	_Hlk89951397

