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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Cărbune AM (13-25mm) – repetat (3)

Nr. 31 din 10.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

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

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

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

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

victoria.bradu@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea bunurilor Cantitate/ Uni-

tate de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA
 (pentru fiecare lot în parte)

1. Lotul nr.1: Cărbune Zona Nord

1.1.

09
11

12
10

-5

Cărbune  
Penitenciarul nr.2 - Lipcani 106 t. de marca Antracit AM (13-

25)
sau echivalentul

Termenul de depozitare 
minim: 1,5 ani;
SM 259:2005

971 665,96 lei

1.2. Cărbune  
Penitenciarul nr.6 - Soroca 315 t. 2 887 497,90 lei

1.3. Cărbune  
Penitenciarul nr.11 - Bălți 4 t. 36 666,64 lei

Total/lot nr. 1: 425 t. 3 895 830,50 lei

2. Lotul nr.2: Cărbune Zona Centru

2.1.

09
11

12
10

-5

Cărbune  
Penitenciarul nr.4 - Cricova 255 t.

de marca Antracit AM (13-
25)

sau echivalentul
Termenul de depozitare 

minim: 1,5 ani;
SM 259:2005

2 337 498,30 lei

2.2. Cărbune  
Penitenciarul nr.8 - Bender 72 t. 659 999,52 lei

2.3. Cărbune  
Penitenciarul nr.9 - Pruncul 155 t. 1 420 832,30 lei

2.4. Cărbune  
Penitenciarul nr.10 - Goian 135 t. 1 237 499,10 lei

2.5. Cărbune  
Penitenciarul nr.15 - Cricova 160 t. 1 466 665,60 lei

2.6. Cărbune  
Penitenciarul nr.16 - Pruncul 160 t. 1 466 665,60 lei

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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2.7. Cărbune  
Penitenciarul nr.18 - Brănești 148 t. 1 356 665,68 lei

2.8. Cărbune  
Centru Instructiv - s. Goian 30 t. 274 999,80 lei

2.9.
Cărbune  
Depozit ANP - mun. Chișinău, str. 
Petricani 88

4 t. 36 666,64 lei

2.10. Cărbune  
DDS Pantera  - or. Cricova 38 t. 348 333,08 lei

Total/lot nr. 2: 1 157 t. 10 605 825,62 lei

3. Lotul nr.3: Cărbune Zona Sud

3.1.

09
11

12
10

-5

Cărbune  
Penitenciarul nr.1 - Taraclia 105 t. de marca Antracit AM (13-

25)
sau echivalentul

Termenul de depozitare 
minim: 1,5 ani;
SM 259:2005

962 499,30 lei

3.2. Cărbune  
Penitenciarul nr.3 - Leova 90 t. 824 999,40 lei

3.3. Cărbune  
Penitenciarul nr.5 - Cahul 85 t. 779 166,10 lei

3.4. Cărbune  
Penitenciarul nr.7 - Rusca 138 t. 1 264 999,08 lei

Total/lot nr. 3: 418 t. 3 831 663,88 lei

Total tone pe procedură: 2 000 t.

Suma estimativă totală fără TVA 18 333 320,00 lei

Suma estimativă totală inclusiv TVA 21 999 984,00

Notă : Termenul de livrare: Noiembrie 2022 
Locul livrării: Instituțiile Penitenciare, CI, DDS- Pantera, Depozit ANP. Livrarea se va face din contul ofertantului.

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

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

 Nu 

□  Da 

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

 Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

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

Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația 
standard - confirmat prin semnătură electronică;
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Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documenta-
ția standard, Termenul de valabilitate - 90 zile  din data li-
mită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură 
electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără 
TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Documenta-
ția standard - în original, emisă de o bancă comercială; Ter-
menul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate 
al ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Specificații de preț

Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documenta-
ția standard – confirmat prin semnătură electronică;

Prețul unitar ofertat, pe fiecare lot/poziție, va fi rotunjit 
până la zeci, după virgulă.

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin sem-
nătură electronică;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va 
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii 
contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare 
și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum 
urmează:

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

Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății impozite-
lor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certifica-
tului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova - copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Certificat de conformitate Copie - confirmată prin semnătură electronică;
Informație privind deținerea stocurilor de cărbune Copie - confirmată prin semnătură electronică;

La licitație pot participa agenții economici care în-
trunesc următoarele condiții: (format liber)

R Lista principalelor servicii similare în ultimii 3 ani , 
confirmată prin semnătură electronică;

R Au în proprietate sau în arendă infrastructură pentru re-
cepționare și distribuirea cărbunelui cum ar fi: teritoriu 
amenajat, bază de cărbune, cîntare verificate metrologic, 
mijloace de încărcare-descărcare, confirmat prin semnă-
tură electronică;

R Dispune de mijloace de transport proprii sau contracte 
pentru distribuirea cărbunelui către consumator, confirmat 
prin semnătură electronică;

 R În termen de 7 zile de la desemnarea câștigătorului de că-
tre grupul de lucru al ANP, operatorul economic va demon-
stra că dispune de stocuri de cărbune în volum de 20% din 
cantitatea contractantă și va prezenta un document confir-
mativ prin care să demonstreze posibilitatea livrării cantită-
ților contractate.
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Declarație privind confirmarea identității beneficia-
rilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația con-
damnării  pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă și/sau spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțe-
lor nr.145 din 24.11.2020, copie,  confirmată prin semnătu-
ră electronică;

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

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documenta-
ția standard - emisă de o bancă comercială, confirmat prin 
semnătură electronică; 

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

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

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

15.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

 cel mai mic preț și corespunderea specificației teh-
nice solicitate

 licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

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

 Nu

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 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. 10 din 05.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Ciocana
IDNO 1007601010518
Adresa mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 4/3
Numărul de telefon/fax 022-33-34-34, 022-33-18-07
Adresa de e-mail ale autorității contractante https://ciocana.md/ro/
Adresa de internet ale autorității contractante info@pretura.ciocana.md, ciocana.achizitii.@

gmail.com
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena BRUMA, 022-33-18-07, contabilitatea@

pretura.ciocana.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Administrație publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9
Reparația trotuare-
lor din strada Petru 

Zadnipru
1 Conform caietului de 

sarcini 4 891 077.50

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateli-
ere protejate sau acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - eligibilitatea ofertantului;
 - capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 
- capacitatea economică și financiară; 
- capacitatea tehnică și/sau profesională; - standarde 
de asigurare a calităţii;

mailto:info@pretura.ciocana.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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II. Alte informații:

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

August 2022

Tehnici 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 fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achi-
zițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr.3 din 10.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO 1003600150554
Adresa mun. Chișinău, or. Codru, str.Costiujeni nr.3
Numărul de telefon/fax tel: 022-857-241

fax: 022-761-569
Adresa de e-mail ale autorității contractante imsp_scp@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.scp.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Crudu Lăcrămioara

022-857-239

e-mail: imspscp.achizitii@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația 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)

e-mail: imspscp.achizitii@gmail.com

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 pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară publică

Acordarea serviciilor medicale specializate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor
Descrierea achiziției

Perioada des-
fășu

rării procedurii

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 39500000-7 Inventar moale Procurarea de saltele, lenjerie de 
pat, lenjerie de corp pentru paci-
enți, haine și încălțăminte pentru 
pacienți, costume medicale

august 920800

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 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
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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

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr.4 din 10.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO 1003600150554
Adresa mun. Chișinău, or. Codru, str.Costiujeni 

nr.3
Numărul de telefon/fax tel: 022-857-241

fax: 022-761-569
Adresa de e-mail ale autorității contractante imsp_scp@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.scp.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Crudu Lăcrămioara

022-857-239

e-mail: imspscp.achizitii@gmail.com
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 documentația de atribuire)

e-mail: imspscp.achizitii@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție medico-sanitară publică

Acordarea serviciilor medicale speciali-
zate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor
Descrierea achiziției

Perioada 
desfășu

rării proce-
durii

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA 

1 45000000-7 Reparația capitală a 
încăperilor de la eta-

jul I, blocul curativ 
nr.2

Lucrări de reparație capitală a 
încăperilor unui etaj din blocul 
curativ nr2 al instituției 

august 8 030 000

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 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 □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 13 din 05.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa mun. Strășeni str. Mihai Eminescu nr. 28
 Numărul de telefon/fax 0(237) 23630
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.straseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.crstraseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina Calmîș
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

Platforma ,,achizitii.md”

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

Autoritate publică de nivelul II

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servici-
ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)
Lot 1

1.

45
20

00
00

-
9

Reparația capitală a rețelelor 
termice exterioare la IMSP 
Spitalul raional Strășeni din     
str. T. Ciorba  11/1 mun. Stră-
șeni r-ul  Strășeni

m. Conform caietului 
de sarcini

3 867 000,00 lei 

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Reparația capitală a rețelelor termice ex-
terioare la IMSP Spitalul raional Strășeni 
din     str. T. Ciorba  11/1 mun. Strășeni r-ul  
Strășeni

IV. Alte informații:

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

august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație deschisăR
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului(Numai în 
cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

NuR
Da □

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 11 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Municipiului Chișinău
IDNO 1007601009484
Adresa MD-2012, or. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Numărul de telefon/fax 022 20-15-38
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.chisinau.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 20-15-38

macari.ruxandra@pmc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o auto-
ritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziție comună)

Autoritatea publică locală a municipiului Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor Cantitate/ Unit. 

de măsură Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA

1 79900000-
3 Digitizarea arhivei 1

Digitizarea documentelor 
pe hîrtie în formă electro-
nică și publicarea în baza 
de date a documentelor

6 000 000,00 lei

TO-
TAL 6 000 000,00 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 - capacitatea de exercitare a activităţii profesio-
nale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;

mailto:primaria@pmc.md
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Alte informații:

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

22 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică
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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 11 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Municipiului Chișinău
IDNO 1007601009484
Adresa MD-2012, or. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

83
Numărul de telefon/fax 022 20-15-38
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.chisinau.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 20-15-38

macari.ruxandra@pmc.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)

SIA RSAP MTender

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)

Autoritatea publică locală a municipiului Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor Cantitate/ Unit. 

de măsură Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA

1 35261000-
1 Panouri informative 40 buc.

Panouri informative pen-
tru amplasarea materi-
alelor informative, bule-
tine, afișe, fotografii cu 
conţinut informaţional 
despre activitatea institu-
ţiilor municipale.

800 000,00 lei

TO-
TAL 800 000,00 lei

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

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

Nu 

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

Nu 

mailto:primaria@pmc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;
Alte informații:

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

22 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică
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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 11 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Municipiului Chișinău
IDNO 1007601009484
Adresa MD-2012, or. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

83
Numărul de telefon/fax 022 20-15-38
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.chisinau.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 20-15-38

macari.ruxandra@pmc.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)

SIA RSAP MTender

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)

Autoritatea publică locală a municipiului Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor Cantitate/ Unit. 

de măsură Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA

1 34115200-
8 Automobil 1 buc.

Automobil de tip „Mini 
Van Pasager” pentru 
transportarea delegaţii-
lor

900 000,00 lei

TO-
TAL 900 000,00 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 - capacitatea de exercitare a activităţii profesio-
nale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;

mailto:primaria@pmc.md
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Alte informații:

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

22 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică
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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10.08.2022

Denumirea autorității contractante IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
IDNO 1003600132121
Adresa bd. Ștefan cel Mare, 163

Numărul de telefon/fax (022) 358099/245068  
Adresa de e-mail ale autorității contractante tomaciorba@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.tomaciorba.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Curea Cristina , 078913550 achizitii.im-

spscto@gmail.com
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)

achizitii.imspscto@gmail.com,

SIARSAP M-Tender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Institutie medicală

Informații generale despre autoritatea contractantă:

I. Informații despre obiectul achiziției:

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

crărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Reparatia sectiei radiodiagnostic în 
cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” 
pentru anul  2022.

1 buc
Conform 

caietului de 
sarcini 1 222500.00

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

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

Nu 

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

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

După cel mai mic 
pret și calitatea pro-
dusului.

 

mailto:achizitii.imspscto@gmail.com
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Alte informații:

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

01.10.2021

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 

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_12.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Făleștii Noi
IDNO 1007601002599
Adresa r-ul Fălești, Com.Făleștii Noi
Numărul de telefon/fax 069041834/ 025960485
Adresa de e-mail ale autorității contractante pr_falestii_noi@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bejenari Vladimir
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)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

Forarea sondei arte-
ziene pentru apro-
vizionarea cu apă a  
satului Făleştii Noi, 

r-ul Fălești

1
Forarea sondei arteziene pen-
tru aprovizionarea cu apă a  sa-
tului Făleştii Noi, r-ul Fălești

1526357.54

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

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

Nu □
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administra-
tive

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; ca-
pacitatea de exercitare a activității profesionale; 
capacitatea economică și financiară; capacitatea 
tehnică și/sau profesională; standarde de asigu-
rare a calității;
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II. Alte informații:

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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03- MD-1652362985359 din 13.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate mun. Hîncești 
IDNO 1007601004054
Adresa str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
E-mail 026923286
Adresa de internet municipiulhincesti@gmail.com
Persoana de contact primariahincesti.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, 
obiectul principal de activitate fiind promovarea in-
tereselor și soluţionarea problemelor colectivităţilor 
locale.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

	Lucrări □
Obiectul de achiziție Reparația capitală a str. G. Coșbuc, sector între str. 31 

August 1989 și Mihalcea Hîncu , 168m cu rigole
Anunțul de participare Nr.: MD-1652362985359

Data publicării: 12 mai 2022, 16:42
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1652362985359

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: 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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652362985359
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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. 01- MD-1652362985359 din 16.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire MEDALMIR
IDNO 1014600019994
Date de contact 

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

Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Movileni, nr. 30 
Telefon: +373621144440 medalmirsrl@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie întreprindere mică
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      

	Nu □       
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □   

	Nu □      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 LOT 1. Reparația capitală a str. 

G. Coșbuc, sector între str. 31 
August 1989 și Mihalcea Hîncu , 
168m

45233142-6 1 lot
115

20.06.2022
783050,90

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03- MD-1652364536780 din 13.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate mun. Hîncești 
IDNO 1007601004054
Adresa str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
E-mail 026923286
Adresa de internet municipiulhincesti@gmail.com
Persoana de contact primariahincesti.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, 
obiectul principal de activitate fiind promovarea in-
tereselor și soluţionarea problemelor colectivităţilor 
locale.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

	Lucrări □
Obiectul de achiziție Reparația capitală a ogrăzii blocului locative str. 31 Au-

gust 1989, 15
Anunțul de participare Nr.: MD-1652364536780

Data publicării: 12 mai 2022, 17:08
Link: ocds-b3wdp1-MD-1652364536780

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: 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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652364536780
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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. 01- MD-1652364536780 din 17.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire MEDALMIR
IDNO 1014600019994
Date de contact 

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

Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Movileni, nr. 30 
Telefon: +373621144440 medalmirsrl@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie întreprindere mică
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      

	Nu □       
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □   

	Nu □      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 LOT 1. ”Reparația capitală a ogră-
zii blocului locativ str. 31 August 
1989, 15”

45233250-6 1 lot
      116

21.06.2022
440 605,25

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03- MD-1652800120288  din 13.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate mun. Hîncești 
IDNO 1007601004054
Adresa str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
E-mail 026923286
Adresa de internet municipiulhincesti@gmail.com
Persoana de contact primariahincesti.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, 
obiectul principal de activitate fiind promovarea in-
tereselor și soluţionarea problemelor colectivităţilor 
locale.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

	Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție capitală a gardului grădiniței de 

copii nr. 1
Anunțul de participare Nr.: MD-1652800120288

Data publicării: 17 mai 2022, 18:08
Link: ocds-b3wdp1-MD-1652800120288

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: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652800120288
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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. 01- MD-1652800120288 din 30.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL,,CONSTRONG,,
IDNO 1009600028040
Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Bogdan-Voievod, 2, ap.(of.) 
107. Telefon: 079833033, constrong@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie întreprindere mică
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      

	 Nu □       
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □   

	 Nu □       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 LOT 1. ” Lucrări de construcție 
capitală a gardului grădiniței de 
copii nr. 1”

45340000-
2 1 lot

      122

07.07.2022
509378,48

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03- MD-1652356006061 din 13.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate mun. Hîncești 
IDNO 1007601004054
Adresa str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
E-mail 026923286
Adresa de internet municipiulhincesti@gmail.com
Persoana de contact primariahincesti.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, 
obiectul principal de activitate fiind promovarea inte-
reselor și soluţionarea problemelor colectivităţilor lo-
cale.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
	 Lucrări □

Obiectul de achiziție Reparația capitală a trotuarului din str. Mihalcea Hîncu 
(partea stângă, sector str. Sfînta Maria și pod)

Anunțul de participare Nr.: MD-1652356006061
Data publicării: 12 mai 2022, 14:46
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1652356006061

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652356006061
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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. 01- MD-1652356006061 din 15.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL SUD-TERRA

IDNO 1014611001799

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Adresa poștală: MD-3801, sttr. Fedico, 22 of. 25, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova Telefon: 069715606,  sud-terra@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie întreprindere mijlocie

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      

	 Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □   

	 Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 LOT 1. ”Reparația capitală a tro-
tuarului din str. Mihalcea Hîncu 
(partea stângă, sector str. Sfînta 
Maria și pod)”

45233253-
7 lot

117

27.06.2022
1931251,12

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 □        
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.21057536 din 11.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM „Grădina Zoologică”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600114422
Adresa MD-2072 mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7
Număr de telefon/fax 022 768 977/ 022 562 722
E-mail zookishinev@mail.ru , achizitii@zoo.md  
Adresa de internet
Persoana de contact Pîslari Tatiana
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)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii X       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii privind elaborarea proiectului de execuție ”Obiectiv pen-
tru adăpostirea animalelor de talie mică și medie pe terenul loca-
lizat în mun. Chișinău bd.Dacia 50/7”, din contul demolării con-
strucției existente

Anunțul de participare Nr.: 21057536
Data publicării: 02.06.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1654161322196

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 X 

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

mailto:zookishinev@mail.ru
mailto:achizitii@zoo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654161322196
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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. 21057536 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Resurs Point SRL
IDNO 1020600042382
Date de contact 

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

MD-2043, mun.Chișinău, str.Independenței 4/2, of.61/ 
069446200

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 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii privind elaborarea proiectului de 
execuție ”Obiectiv pentru adăpostirea ani-
malelor de talie mică și medie pe terenul 
localizat în mun. Chișinău bd.Dacia 50/7”, 
din contul demolării construcției existente

71240000-2 1 serv Nr. 21057536

29.06.2022

359352,00

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 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.21057053 din 12.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM „Grădina Zoologică”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600114422
Adresa MD-2072 mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7
Număr de telefon/fax 022 768 977/ 022 562 722
E-mail zookishinev@mail.ru , achizitii@zoo.md  
Adresa de internet
Persoana de contact Pîslari Tatiana
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)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere 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 X

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Furaje uscate

Anunțul de participare Nr.: 21057053
Data publicării: 30.05.2022
Link:    ocds-b3wdp1-MD-1653400279372

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 X 
Nr. oferte primite Total: 1

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

mailto:zookishinev@mail.ru
mailto:achizitii@zoo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653400526270
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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. 21057053 din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Plai Mereni SRL
IDNO 1004600005477
Date de contact 

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

MD-2044, mun.Chișinău, str.N. Titulescu 36, 
of.4/ 067300457

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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

3 Maturi uscate din crengi 
15700000-5 240 buc

Nr. 21057053

21.06.2022
11664,00

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 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.21057057 din 12.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM „Grădina Zoologică”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600114422
Adresa MD-2072 mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7
Număr de telefon/fax 022 768 977/ 022 562 722
E-mail zookishinev@mail.ru , achizitii@zoo.md  
Adresa de internet
Persoana de contact Pîslari Tatiana
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)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere 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 X

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Fructe, legume pentru semestrul II anului 2022

Anunțul de participare Nr.: 21057057
Data publicării: 30.05.2022
Link:   ocds-b3wdp1-MD-1653400526270

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 X 
Nr. oferte primite Total: 2

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

mailto:zookishinev@mail.ru
mailto:achizitii@zoo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653400526270


38

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

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. 21057057 din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1) 

Denumire Delmix Prim SRL
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

MD-2044, mun.Chișinău, str.N. Titulescu 36, 
of.4/ 067300457

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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

6 Dovlecei

03200000-3

400 kg

Nr. 
21057057/1

21.06.2022

3248,00
8 Fructe uscate (curmale) 30 kg 2844,00
10 Mandarine 600 kg 16080,00
11 Mango 190 kg 13860,50
12 Mazăre uscată 500 kg 5600,00
14 Morcov 14800 kg 143515,84
15 Portocale 630 kg 15088,50
16 Rodii 40 kg 3072,00
17 Salată Iceberg 20 kg 1076,00
18 Salata verde 1500 kg 46365,00
20 Sfeclă roșie de masă 5000 kg 44350,00
21 Struguri 300 kg 4500,00
22 Usturoi 13 kg 751,66
23 Varză 4000 kg 35480,00

Denumire Prodagrotrade SRL
IDNO 1014600029375
Date de contact 

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

MD-4839, mun.Chișinău, s.Stauceni, str.Studenților 3, 
of.35/ 068379102

Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       
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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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

3 Cartofi 

03200000-3

5400 kg Nr. 
21057057/2

21.06.2022

46600,92
5 Ceapă uscată 500 kg 4965,30
7 Fructe uscate (stafide) 30 kg 1598,98
13 Mere 3000 kg 20937,96

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect 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. 59/22 din 12.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a 
Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 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 principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul proce-
durii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) -

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

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Pesmeți, Biscuiți, Hrișcă și Griș)

Anunțul de participare

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1654855920469
Data publicării: 10.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654855920469?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.96/22 din 05.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

a.

Denumire SRL „Delmix Prim”
IDNO 1010600031257
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Date de contact  (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Adresa: mun. Chișinău str. N.Titulescu, 39, ap. (of.) 4

Tel: 0673-00-457/ 0691-23-753

  e-mail: delmixprimsrl@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 Biscuiți zaharoși cu  aromă 
de lapte topit

15821200-1 8000,00
14/503 din 12.07.22 275590,00

2 Crupe de griş 15813000-0 1000,00
b.

Denumire ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni”
IDNO 1003600132567

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

or. Strășeni, str. Calea Orheiului 10

Tel: 069787114/ 023723586/ 023722209

e-mail: panifcoopicp@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
Pesmeți din făină 

de grîu calitatea superi-
oară

15894000-1 8000,00 14/504 din 12.07.22 215040,00

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:  -
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 58/22 din 12.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a 
Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 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 principal de 
activitate 

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

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 proce-
durii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) -

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

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Produse lactate)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653646239198
Data publicării: 27.05.2022
Link-ulhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653646239198?tab=contract-notice

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

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

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.97/22 din 05.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

a.

Denumire SRL ,,Lovis Angro”
IDNO 1007600043788



44

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

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 Lapte concentrat cu zahăr 15511500-8 8000,00 14/501 din 12.07.22 614400,00
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.      1    din 12.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ 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

Servicii □

Obiectul de achiziție REACTUALIZAREA PLANULUI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
SATUL GHIDIGHICI CUMULAT CU PLANUL URBANISTIC 
GENERAL SATUL GHIDIGHICI, MUN. CHIȘINĂU

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1655393331223
Data publicării: 16 iunie 2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp1-MD-1655393331223?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655393331223
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1655393331223?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1655393331223?tab=contract-notice
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lucru nr. _1_ din 30 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire IMP Chisinauproiect
IDNO 1003600098935
Date de contact 

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

MD – 2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin,17/2, 
email: chisinauproiect11@mail.ru  

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 REACTUALIZAREA PLANULUI AME-
NAJĂRII TERITORIULUI SATUL GHIDI-
GHICI CUMULAT CU PLANUL URBA-
NISTIC GENERAL SATUL GHIDIGHICI, 
MUN. CHIȘINĂU)

71400000-2 1 buc 55 din 
12.07.2022

765 646,00

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

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:chisinauproiect11@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71400000-2
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.      1    din 07.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici
Localitate mun. Chişinău, satul Ghidighici
IDNO 1007601009680
Adresa str. Mateevici A., nr.2
Număr de telefon/fax 022-710-604/022-710-252
E-mail primaria.ghidighici@gmail.com
Adresa de internet www.ghidighici.md
Persoana de contact Victor Durbală
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 impli-
că o altă formă de achiziție comună)

APL

 
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

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a drumului principal de acces, 
trotuar, iluminat reg. Gura Văii, str. Victoriei din satul 
Ghidighici (etapa II)

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1651671882152
Data publicării: 4 mai 2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp1-MD-165167188152?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică □ 

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

 
 
 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651671882152
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-165167188152?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-165167188152?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 lucru 
nr. _1_ din 30 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA “Drumuri Criuleni”
IDNO 1003600095963
Date de contact 

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

or. Criuleni, str. Stepelor 5, telefon:0248-24018, 060102207, 
fax: 0248-22385, email: criuleni_drum@asd.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 Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de construcţie a drumului 
principal de acces, trotuar, ilumi-
nat reg. Gura Văii, str. Victoriei din 
satul Ghidighici (Etapa II)

45200000-9 1 buc 54 din 
07.07.2022

4 930 010,60

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect 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

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:criuleni_drum@asd.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71400000-2
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 8     din   12.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1007601008915
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 12
Număr de telefon/fax 024122058/024123399
E-mail raionul.cimislia@gmail.com
Pagina web oficială https://raioncimislia.md/
Persoana de contact Balaban Vladislav, 067734156, achizitiiraioncimislia@gmail.

com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

APL de nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reparația acoperişului blocului alimentar, or. Cimişlia 

str. Alexandru cel Bun 135
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653916028331

Data publicării: 30.05.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 7

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. 
24/22 din 04.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Alarcon Group”
IDNO 1017605003285
Date de contact 

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

or.Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98, of. 4, 078561019

mailto:raionul.cimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653916028331?tab=contract-notice
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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 serviciilor de pro-
iectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Reparația acoperişului blocu-
lui alimentar, or. Cimişlia str. 
Alexandru cel Bun 135

45200000-9 Lucrare 69 din 
11.07.2022 604195,32

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect 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 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. _6_    din  12.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1007601008915
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 12
Număr de telefon/fax 024122058/024123399
E-mail raionul.cimislia@gmail.com
Pagina web oficială https://raioncimislia.md/
Persoana de contact Balaban Vladislav, 067734156, achizitiiraioncimislia@gmail.com
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)

APL de nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumurilor publice locale
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651680449577

Data publicării: 18.04.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
15/22 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”IRINDA PRIM”
IDNO 1006600048096
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5, 069111582

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:raionul.cimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651680449577?tab=contract-notice
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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 contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reparație a drumu-
lui local L559.1 Gradişte-Coş-
tangalia

45233140-2 Lucrare 55 din 14.06.2022
1798514,15

2 Drum local L553R26 
Batâr-Ciufleşti

45233140-2 Lucrare 55 din 14.06.2022 1898562,26

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 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. _7_    din   12.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1007601008915
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 12
Număr de telefon/fax 024122058/024123399
E-mail raionul.cimislia@gmail.com
Pagina web oficială https://raioncimislia.md/
Persoana de contact Balaban Vladislav, 067734156, achizitiiraioncimislia@gmail.

com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

APL de nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție L554 Albina - Fetița -R3 (Pavarea trotuarului adiacent 

drumului)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653916735378

Data publicării: 30.05.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 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. 
19/22 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Provladina Construct”
IDNO 1013600019838
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Nicolae Costin, 44/5, 069053421

mailto:raionul.cimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653916735378?tab=contract-notice
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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 serviciilor de pro-
iectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 L554 Albina - Fetița -R3 (Pava-
rea trotuarului adiacent dru-
mului)

45233140-2 Lucrare 65 din 
01.07.2022 311731,84

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 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   01       din_27.06.2022__________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cimișlia
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1003605150319
Adresa Or.Cimișlia,str.Alexandru cel Bun135
Număr de telefon/fax 0241-2-21-93,068551028
E-mail spitalcimislia@mail.ru
Adresa de internet srcimislia.md
Persoana de contact Gorodețchi Cristina
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)

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)

Conform Legii achizițiilor publice art 2 alin 1.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V      

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul II anul 2022
Anunțul de participare Nr.: 39

Data publicării: 20.05.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1636203783757https://tender.gov.
md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_39_1.pdf

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 11
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 



56

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

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. _03___ din _15.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Fabrica Oloi Pak”
IDNO 1003611002499
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Or.Comrat,str.Lenin 54,tel029823251/029826590,sa-
na001@yandex.ru

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lapte de vaca pasterizat cu grasimi 
2,5%,pungi 1 L

15511100-4 6000L Nr.135 din 
22.06.2022

76896,00

2 Chefir cu grasimi de 1 %,pungi 0,5L 15500000-3 2400kg Nr.135 din 
22.06.2022

36144,00

3 Brinza de vaci proaspata 9%, in pungi 
2 kg

15542000-9 900kg Nr.135 din 
22.06.2022

54198,00

4 Unt din smintina dulce nesarat cu frac-
tia masica de grasimi 72- 73% ambalat 

cite 10 kg

15530000-2 460kg Nr.135 din 
22.06.2022

67758,00

Denumire SRL”Serviabil”
IDNO 1003600030995
Date de contact 

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

Or.Chișinău,str.Uzinelor 84,tel.022492107,022443037,-
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, inclu-
siv TVA

1 Smintina 10%,pungi 0,5L 15512000-0 480kg Nr.136 din 
22.06.2022

19041,6
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Denumire SRL”Baguette”
IDNO 10146000037741
Date de contact 

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

Or.Chișinău,str.Voluntarilor 15,tel.022407100,0
22407101,068100203,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 contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Mazare verde conservata calit. 
superioara,in borcane pina la 2,5 

kg

15331462-3 600kg Nr.137 din 
22.06.2022

11790,00

Denumire SRL”Telemar”
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

Or.Chișinău,str.Uzinelor 21/1,te-
l022479098,022476679,telemarsrl@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Peste congelat fara cap “Hec” cu 
greutatea nu mai putin de 0,3kg/1 

peste,in cutii de carton ambalaj 
original al producatorului

15221000-3 1000 kg Nr.134 din 
22.06.2022

48660,00

Denumire ÎI”Pleșca Elena”
IDNO 1003605007848
Date de contact 

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

Or.Cimișlia,str.Cetatea Albă 
49,024122998,024126160,plescabrutarie@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Piine din amestec de faina de 
secara si griu c. I-II,feliată și am-

balată

15811100-7 1800 kg Nr.131 din 
22.06.2022

22491,00

2 Piine din faina de griu calit. Superi-
oara,feliată și ambalată

15811100-7 4700 kg Nr.131 din 
22.06.2022

61100,00

3 Chifle cu greutatea de 50 gr,din 
făină calit.super.pe lapte cu adaos 

de stafide sau mac,ambalate

15811200-8 2800 buc Nr.131 din 
22.06.2022

5684,00

Denumire ”Slavena Lux”SRL
IDNO 1002600003240
Date de contact 

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

Or.Chișinău,str.Valea Bîcului 1/1,tel.069243636,lidia.
curdova@slavena.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Fulgi de ovas,calitate superioara, 
ambalat a cite 1 kg

15613380-5 240kg Nr.133 din 
22.06.2022

4027,20

2 Crupe de arpacas calit. I,ambalat a 
cite 1 kg

03211900-2 130kg Nr.133 din 
22.06.2022

1372,80

3 Crupe de griu sfarmate calit. I,am-
balat  a cite 1 kg

03211900-2 100kg Nr.133 din 
22.06.2022

1033,00

4 Crupe de porumb,,calitatea superi-
oara, ambalat  a cite 1 kg

03211900-2 260kg Nr.133 din 
22.06.2022

4126,20
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5 Pulpe de gaina de fierbere rapida 
categoria I, congelate  .Cu greuta-
tea de nu mai putin de 0,3 kg/1pul-
pa, in cutie de carton cu greutatea 
5-10 kg,ambalaj original al produ-
catorului

15112000-6 3400kg Nr.133 din 
22.06.2022

128860,00

6 Cascaval nepicant (pina la 50% de 
grasimi) cu cheag tare, ambalat a 
cite 2 kg

15544000-3 400kg Nr.133 din 
22.06.2022

55200,00

7 Oua de gaina,dietice,fiecare ou sa 
fie marcat de producator

03142500-3 12800

buc

Nr.133 din 
22.06.2022

27648,00

8 Ceai negru pachete 0,1 – 0.2 kg 15863200-7 60kg Nr.133 din 
22.06.2022

8400,00

9 Otet 9% in sticle 15871100-5 60L Nr.133 din 
22.06.2022

586,80

10 Bicarbonat de natriu,pachet 0,5 kg 24313320-0 40kg Nr.133 din 
22.06.2022

1248,00

11 Fructe uscate asorti (mere, pere, 
prune)ambalaj saci de hirtie 5-10 
kg

15332410-1 500kg Nr.133 din 
22.06.2022

17495,00

12 Suc  natural-mere si morcov ( lim-
pezit) ambalaj 1 litru

15321000-4 120L Nr.133 din 
22.06.2022

1741,20

Denumire ”Alim Total”SRL
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

Or.Chișinău,str.Voluntarilor 15,tel.022422111,alim.total@
mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Faina de griu,calitatea superioară

Ambalat a cite 1-2 kg

15612100-2 40 kg Nr.132 din 
22.06.2022

489,60

2 Paste fainoase grupa C calit. Superi-
oara,ambalat în saci a cite 5-10kg

15850000-1 200 kg Nr.132 din 
22.06.2022

3050,40

3 Hrișcă bob întreg calitatea superi-
oară,ambala a cite 1 kg

03211900-2 400 kg Nr.132 din 
22.06.2022

18400,00

4 Orez slefuit intreg calit.superioa-
ra,ambalat a cite 1 kg

03211300-6 140kg Nr.132 din 
22.06.2022

3522,40

5 Crupe de gris,calitatea superioa-
ra,ambalat a cite 1 kg

15625000-5 100kg Nr.132 din 
22.06.2022

1680,00
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6 Crupe de mei slefuita calit. superi-
oara,ambalat a cite 1 kg

03211900-2 180kg Nr.132 din 
22.06.2022

3708,00

7 Crupe de orz calit. superioara,am-
balat   a cite 1 kg

03211400-7 160kg Nr.132 din 
22.06.2022

1688,00

8 Mazare uscata despicata,ambalat 
in saci a cite 25 kg

03212213-6 200kg Nr.132 din 
22.06.2022

2180,00

9 Ulei din floarea soarelui,rafinat in 
sticle de 5 litri

15411200-4 700L Nr.132 din 
22.06.2022

29330,00

10 Zahar tos din sfecla de calitate 
standart in saci a cite 50 kg

15831000-2 800kg Nr.132 din 
22.06.2022

13416,00

11 Pasta de  tomate 25% calitatea su-
perioara, in borcane pina la 0,8 kg

15331425-2 80kg Nr.132 din 
22.06.2022

3036,00

12 Magiun din mere sterilizat , calita-
tea I in borcane de 0,7-1,0 kg

15332290-3 200kg Nr.132 din 
22.06.2022

6344,00

13 Sare iodata pachete la 1 kg 120kg Nr.132 din 
22.06.2022

1128,00

Pentru lotul 36 Sfeclă roșie de masă a fost depusă o singură ofertă de către ,,Alim Total “ SRL care depășește considerabil cu circa 
+92,6% valoarea lotului.Oferta este inacceptabilă.

Pentru lotul 37 Varză albă proaspătă a fost depusă o singură ofertă de către ,,Alim Total “ SRL care depășește considerabil cu 
circa +45,55% valoarea lotului.Oferta este inacceptabilă.

Pentru lotul 38 Morcov a fost depusă o singură ofertă de către ,,Alim Total “ SRL care depășește considerabil cu circa +87,14% 
valoarea lotului.Oferta este inacceptabilă.

Pentru lotul 39 Ciapă uscată a fost depusă o singură ofertă de către ,,Alim Total “ SRL care depășește considerabil cu circa 
+92,64% valoarea lotului.Oferta este inacceptabilă.

Pentru lotul 40 Cartofi  a fost depusă o singură ofertă de către ,,Alim Total “ SRL care depășește considerabil cu circa +46,38% 
valoarea lotului.Oferta este inacceptabilă.

Pentru lotul 22 Smîntînă 10%  conform Programei SAI RSAP castigator a fost desemnat operatorul economic ,,Fabrica Oloi 
Pak”SRL  însă din greșeală operatorul dat a  introdus suma la bucată ceea ce nu corespunde cerințelor de calificare specificate 
în anunțul de participare și anume cantitatea indicate la lotul dat fiind în kg .Operatorul dat a refuzat poziția data printr-o 
scrisoare oficială din 15.06.2022 astfel pentru lotul 22 Smîntînă 10%  s-a desemnat castigator următorul operator ,,Serviabil”SRL.

Din motivul respingerii ofertei operatorului economic ,,Alim Total “ SRL (pentru loturile-36,37,38,39,40) care depășesc suma 
alocată pentru loturile respective-loturile 36,37,38,39,40 se anulează în conformitate cu prevederile art.71 alin(1) lit.d)aliniatul 6 
din Legea achizițiilor publice nr.131/2015 și vor fi achiziționate printr-o altă procedură.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    17      din__13.07.2022___             

    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr.7
Număr de telefon/fax 0236 22577
E-mail primăria_ungheni@yahoo.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
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)

Nu se aplică

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □       

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație şi amenajare a curților blocu-
rilor de locuit din mun. Ungheni (etapa IV)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653307709162
Data publicării: 23.05.2022
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653307709162?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
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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: 0

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __13__ din ___22.06.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL”Cons-Viand”
IDNO 1002609002154
Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Națională nr. 33,  telefon 
069189905, consviand@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a 
unor porțiuni de drum cu acces 
în curtea blocului de locuit str. 
O. Ungureanu nr. 7 și 9 din mun. 
Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 183 din 
04.07.2022

1313929,02

2 Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a 
unor porțiuni de drum cu acces 
în curtea blocului de locuit str. I. 
Creangă nr. 17 și 19/1 din mun. 
Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 184 din 
04.07.2022

1120984,90

3 Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație a 
unor porțiuni de drum cu acces 
în curtea blocului de locuit str. 
B. P. Hașdeu nr. 12, 14 și 18 din 
mun. Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 185 din 
04.07.2022

483634,47

Denumire SA”Drumuri-Strășeni”
IDNO 1003600111971
Date de contact 

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

mun. Strășeni, str. Orheiului nr. 1,  telefon 069487423, 
oficce.drumuristraseni@gmail.com



64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a 
unor porțiuni de drum cu acces 
în curtea blocului de locuit str. V. 
Lupu nr. 3 din mun. Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 186 din 
04.07.2022

447330,51

2 Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a 
unor porțiuni de drum cu acces 
în curtea blocului de locuit str. 
Ștefan cel Mare nr. 159 din mun. 
Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 187 din 
04.07.2022

638283,30

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    12      din__13.07.2022___             

    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr.7
Număr de telefon/fax 0236 22577
E-mail primăria_ungheni@yahoo.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
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)

Nu se aplică

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □       

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a acoperişului la gră-
dinița-creşă Steluța din mun. Ungheni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647950369449
Data publicării: 22.03.2022
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647950369449?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 9
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 9
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0
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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. __8__ din ___10.05.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Aedificator”
IDNO 1011609003775
Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Grigore Adam nr. 33,  telefon 
079423063, vasile.cozari@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație capitală a 
acoperișului la grădinița-creșă 
Steluța din mun. Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 154 din 
17.06.2022

2710772,01

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    16      din__13.07.2022___             

    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr.7
Număr de telefon/fax 0236 22577
E-mail primăria_ungheni@yahoo.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
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)

Nu se aplică

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări □       

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum din str. Z. 
Arbore din mun. Ungheni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652854346504

Data publicării: 18.05.2022

Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-
1652854346504?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 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: 0

Pe cale electronică: 0
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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. __12__ din ___22.06.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL”Cons-Viand”
IDNO 1002609002154
Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Națională nr. 33,  telefon 069189905, 
consviand@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, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație capitală a 
unui sector de drum din str. Z. 
Arbore din mun. Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 182 din 
04.07.2022

4834583,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul

Localitate mun. Cahul, Republica Moldova

IDNO 1007603002825

Adresa Piața Independenței, nr. 1, mun. Cahul, MD-3909, Republica Moldo-
va

Număr de telefon/fax (373 299) 2 24 81/(373 299)2 47 52 

E-mail
Adresa de internet rectorat@usch.md, web: www.usch.md

Persoana de contact Andrei Caciuc, 078305765

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție Publică de Stat

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de preturi
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

Conform Legii 131

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație la Sala sport, vestiare și birouri a Universității de 

Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței, nr. 
1, mun. Cahul

Anunțul de participare 45113000-2

Conform Legii 131 privind achizițiile publice
h t t p s : / / m t e n d e r . g o v . m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1653287837229

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

Sistem dinamic de achiziții □ 
Nr. oferte primite Total: 1 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21056917/2022 din 14.06.2022.    din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică 
ofertantului:

Denumire SRL Trend-Construct

IDNO 1014603002065

mailto:rectorat@usch.md
http://www.usch.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653287837229
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653287837229
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Date de contact 

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

078755655

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:

Denumirea lotului Denumirea opera-
torului economic

Cantitate şi unitate de 
măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Lucrări de reparație la Sala sport, ves-
tiare și birouri a Universității de Stat 
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Ca-
hul, 

S.R.L Trend-Con-
struct

Conform devizului  
de cheltuieli

826 227,84 991473,41

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

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.  19  din 12 iulie 2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail -

Adresa de internet sr.cahul.anticamera@gmail.com

Persoana de contact Spital.md

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

Instituția 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 □        

Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654233490089

Data publicării: 07.06.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21057590/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 118

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 118
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 118
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 28 din 04 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Fabrica Oloi Pak

IDNO 1003611002499

Date de contact 

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

Or.Comrat, str.Lenin, 54, Tel.0298/2-32-51, e-mail:sana001@yan-
dex.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Alim-Total

IDNO 1014600000912

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str. Voluntarilor,15

Tel.022/42-21-115, e-mail:alim.total@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 □      

 

Denumire SRL Baguette

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Voluntarilor,15Tel.0068100320, e-mail: baguet-
tecahul@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 □      

 

Denumire SRL Slavena Lux

IDNO 1002600003240

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Valea Bîcului,1/1

Tel.060529494, e-mail:lidia.curdova@slavena-lux.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire CC Nivali-Prod

IDNO 1006600010112
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Date de contact 

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

Rl..Criuleni s.Dubasari, Tel. 068686502, e-mail:achiziții@nivalli.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Telemar

IDNO 1003600098573

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Uzinelor 21/1  Tel.022/47—0-98, e-mail:tele-
marsrl@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 □      

 

Denumire SA Franzeluța

IDNO 1002600004030

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa,30

Tel.022/57-14-81, e-mail:achizitiifranzeluta@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 □      

 

Denumire SRL Serviabil

IDNO 1003600030995

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Uzinelor, 84 Tel.022/49-21-07, e-mail:serviabil@
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 □      

 

Denumire SA Iugintertrans

IDNO 1003610000214

Date de contact 

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

Or.Taraclia, str.Voczalinaia 28

Tel.068449955, e-mail:milina@iug-trans.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclu-

siv TVA
1 Unt de țărănesc 15800000-6 1250 kg SRL Fabrica Oloi 

Pak

Nr.161 din 
12.07.2022

444 740,00

Lapte pasterizat 15800000-6 11700 L

Smîntînă 10% 15800000-6 270 kg

Brînză de vaci 15800000-6 1375 kg

2 Crupă de hrișcă 15800000-6 830 kg SRL Alim Total

Nr.162 din 
12.07.2022

168 547,40

Crupe de gris 15800000-6 450 kg

Crupe de arpacaș (перловка) 15800000-6 330 kg

Crupe de porumb 15800000-6 420 kg

Crupe de grâu 15800000-6 750 kg

Crupe de orz 15800000-6 670 kg

Suc natural 15800000-6 11000 buc

Fasole albe 15800000-6 125 kg

Mazare 15800000-6 170 kg

Ouă dietice 15800000-6 16000 buc

3 Crupe de  arnăut 15800000-6 670 kg SRL Baguet-
te Nr.163 din 
12.07.2022 145 884,80Oțet de masă 15800000-6 40 L

Spaghete 15800000-6 300 kg

Zahar 15800000-6 1250 kg

Verdețuri uscate(mărar, pătrunjel, 
leuștean)

15800000-6 7,5 kg

Cacao 15800000-6 60 kg

Ulei de floarea soarelui 15800000-6 1200 L

Mazare verde conservată 15800000-6 550 kg

Pasta de roșii 15800000-6 625 kg

Biscuiți dulce 15800000-6 170 kg

4 Crupă de orez şlefuit de calitatea I, sub 
formă de boabe întregi, rotunde

15800000-6 750 kg SRL Slavena Lux

Nr.164 din 
12.07.2022

116 243,50

Fulgi de ovaz 15800000-6 850 kg

Faina de grîu 15800000-6 330 kg

Ceai  negru (frunze întregi uscate) 15800000-6 170 kg

Paste fainoase - figuri 15800000-6 420 kg

Tăieței de casă 15800000-6 300 kg

Sare iodată 15800000-6 350 kg

Piper negru măcinat 15800000-6 1,25 kg

Lavaș 15800000-6 85 kg

Sodă alimentară(bicarbonate de 
sodiu)

15800000-6 2,5 kg

Fructe uscate asortate (mere uscate, 
pere)

15800000-6 550 kg

Stafide 15800000-6 100 kg
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5 Gambe de găină refrigerate 15800000-6 1900 kg CC Nivali-Prod SRL

Nr.165 din 
12.07.2022

194 022,00

Piept de pui refrigerat 15800000-6
1160 kg

6
Pește congelat de tip „Hec„

15800000-6 2500 kg SRL Telemar

Nr.166 din 
12.07.2022

142 500,00

7 Pîine de grîu 15800000-6 8300 kg

Pîne de secară/integrală 15800000-6 2000 kg SA Franzelu-
ța Nr.167 din 
12.07.2022

133 278,00

8
Smîntînă 20%

15800000-6 4200 buc SRL Servia-
bil Nr.168 din 

12.07.2022

92 400,00

9
Chifle

15800000-6 8500 buc SA Iugintertrans

Nr. 169 din 
12.07.2022

28050,00

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 DE ATRIBUIRE

Nr. 23 din 13 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău

IDNO 1007601009990

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

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Art.47 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Construcția unui Scuar în aer liber pentru evenimente social 

culturale în curtea L.T. „Dragos-Voda cu iluminat sradal pre-
cum şi pavarea şi amenajarea curții L.T.„Dragos-Voda  com. 
Stăuceni, mun. Chişinău

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654869299630
Data publicării: 10.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654869299630?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654869299630


77

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 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. 22 din 06 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire KVM Cons SRL

IDNO 1010600042392

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

Republica Moldova, MD-2024, mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu 
12V ap.16, telefon/fax: 069252252, e-mail: kvmcons@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 contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Construcția unui Scuar în aer liber 
pentru evenimente social culturale 
în curtea L.T. „Dragos-Voda cu ilu-
minat sradal precum şi pavarea şi 
amenajarea curții L.T.„Dragos-Voda  
com. Stăuceni, mun. Chişinău

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

108

13.07.2022 7 643 447,00

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 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.1 din 13 iulie 2022                  

1. 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/fax 022 822 237, 022 822 338 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
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)

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publi-
că autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 prea-
labilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □     

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de furnizare, de menținere a licențelor Oracle, 

Eviews, Matlab, Titus, Verba, Geomant, Vmware, Veeam, 
Gemalto şi Mkinsight

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652960604269
Data publicării: 19.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652960604269?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 5

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

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652960604269
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652960604269?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652960604269?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 01 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire 1. BTS PRO SRL (1008600061565)
2. GEOMANT SRL (RO 27738876)
3. ÎCS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL 
(1010600010328)
4. ÎCS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL (1010600019136)

Date de contact

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

1. MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6/V, telefon: 022 870 
140, email: office@bts.md
2. 400124, România, bd. 21 Decembrie 1989, nr.37, ap.16, Cluj-
Napoca, telefon: + 40 72555337, email: hkovacs@geomant.com
3. MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 85, telefon: 
022 210 208, email: office@rsd.md
4. MD-2004, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, 
telefon: 022 855 042, email: elena.savastru@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 
contract)

Da □       Nu □   

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA, 
MDL

1

Lot 1: Servicii de asigurare a ac-
cesului la suport anual pentru 
produsele program Oracle

72268000-1

1 serv

25/139/2022-LD 
din

12.07.2022

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 
12.07.2022)

422 343,00

Lot 2: Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual pen-
tru licențele Eviews

1 serv 202 134,00

Lot 7: Extinderea și menținerea 
licențelor  pentru infrastructura 
de virtualizare Vmware

1 serv
/

4 buc
206 433,00

Lot 9: Servicii de asigurare a ac-
cesului la suport anual pentru 
licențele Veeam Backup

1 serv 84 339,00

Total: 915 249,00

2

Lot 4: Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual pen-
tru licențele Verba  

72268000-1

1 serv
25/137/2022-LD 

din
07.07.2022
(recepționat 

contractul semnat 
de contraparte 06

11.07.2022)

11 879,28

Lot 6: Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual pen-
tru licențele Geomant 1 serv 46 521,58

Total: 58 400,86*

mailto:office@bts.md
mailto:hkovacs@geomant.com
mailto:office@rsd.md
mailto:elena.
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3

Lot 5: Servicii de asigurare a ac-
cesului la suport anual pentru 
licențele sistemului de clasifica-
re și marcare a documentelor și 
a mesageriei electronice TITUS 72268000-1

1 serv

25/136/2022-LD 
din

07.07.2022

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 
11.07.2022)

188 328,00

Lot 10: Servicii de asigurare a 
accesului la suportul anual pen-
tru produsele Gemalto SafeNet

1 serv 89 460,00

Total: 277 788,00

4

Lot 8: Servicii de asigurare a 
accesului la mentenanța și su-
portul anual pentru soluția de 
gestiune a activității de audit 
intern Pentana MKInsight 72268000-1 1 serv

25/140/2022-LD 
din

12.07.2022

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 
13.07.2022)

178 956,00

Total: 178 956,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

* Suma contractului atribuit pentru lotul 4 „Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele Verba” 
constituie: 520,00 USD, iar pentru lotul 6 „Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele Geo-
mant” constituie – 1 900,00 EUR.

3. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

Da □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
Bunuri - 188043-2022 - TED Tenders Electronic Daily 
(europa.eu)

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188043-2022:TEXT:RO:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188043-2022:TEXT:RO:HTML
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    1      din__13 iulie 2022___                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s.Chiştelnița r. Teleneşti

Localitate s.Chiştelnița r. Teleneşti

IDNO 1007601002027

Adresa s.Chiştelnița r. Teleneşti

Număr de telefon/fax 02587 8 2 3 6 ;  0 2 5 8 7 8 2 2 5

E-mail
Adresa de internet primariachistelnita@gmail.com

Persoana de contact 
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)

Institutie de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de preturi
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform Legii 131

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a sălii mari la Casa de Cultură din 

s. Chiştelnița r. Teleneşti       

Anunțul de participare 45400000-1
Data publicării: 23.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/  ocds-b3wdp1-
MD-1653046282661

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 6 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653046282661
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653046282661
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lucru nr. __1__ din 20.06.2022.   s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL Casabella Group

IDNO 1014600026503

Date de contact 

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

sherban-korina@mail.ru

068445098

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:

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru-
lui econo-

mic

Cantitate 
şi unitate 

de măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Lucrări de reparație a sălii mari la Casa de Cultură din s. Chiştelnița r. Teleneşti       

Lucrări de reparație a sălii mari la Casa de Cul-
tură din s. Chiştelnița r. Teleneşti       

SRL Casabella 
Group

C o n f o r m 
devizului de 
cheltuieli

391553.0 469865.0

TOTAL 391553.0 469865.0

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

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:sherban-korina@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de schimbare a ascensorului pentru pacienți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654688058746
Data publicării: 08.06.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1654688058746

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: 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



84

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

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. ____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Baslift”

IDNO 1003600001737

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. Lot. Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lucrări de schimbare a ascen-
sorului pentru pacienți 45300000-0 Conform 

anunțului

___/22 din

____.____.2022 1098000,00

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 DE ATRIBUIRE

Nr.     01     din__12  iulie 2022_________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante primăria Palanca r/l Stefan Voda 

Localitate s.Palanca r/l Stefan Voda

IDNO 10076001005372

Adresa s.Palanca str.Academicianu Ghidirim 12 r/l Stefan Voda

Număr de telefon/fax 068258452/   024247401/ 067100825

E-mail
Adresa de internet palanca.primaria@mail.ru

Persoana de contact 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Administrație Publică Locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de preturi
Justificarea alegerii procedurii de atribuire Conform Legii 131
Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Reparatia unei portiuni de strada Păcii din s.Palanca    r/l 

Stefan Voda
Anunțul de participare 45233142-6

Legea 131, privind achizitiile publice.
h t t p s : / / m t e n d e r. g ov. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 wd p 1 -
MD-1653305068375

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

Sistem dinamic de achiziții □ 
Nr. oferte primite Total: 5 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

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

Denumire SRL Autocaravana

IDNO 1006600012552

Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653305068375
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653305068375


86

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea opera-
torului economic

Cantitate şi unita-
te de măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)
Lucrări de reparatie unei porti-
uni de strada Păcii din s.Palan-
ca r/l Stefan Voda

SRL Autocaravana Conform devizu-
lui de cheltuieli

613 467,18 736160,62

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

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 _25.07.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Telenești
Localitate or.Telenești
IDNO 1007601002072
Adresa or.Telenești str.31August nr.8
Număr de telefon 025822530
Număr de fax
E-mail oficial primariatelenesti@gmail.com
Adresa de internet primariatelenesti@gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tăietu Viorica 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparaţie a străzilor din or. Telenești cu efec-

tuarea lucrărilor în termen de150zile din momentul în-
registrării contractului

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 139 390,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

№ o c d s - b 3 w d p 1 - M D - 1 6 2 0 2 1 1 7 7 6 5 8 6 -
PN-1620211776621
Link-ul:httpshttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1620211776586?tab=awards

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 17/05/2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu     Da □

Sursa de finanțare Buget de stat     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 21039305(1) din  09.07.2021 .   

Denumirea operatorului economic SC Madicar SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:38 

Data: 09.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 769 054,46

Inclusiv TVA:4522865,34
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție în termen de150zile din momentul înregistrării 

contractului
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului  
□

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  

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

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Contractul nr.38 din 09.07.2021 în sumă de 4522865,34 lei închiat între Primăria or.Telenești și  SC Madicar SRL cu 
termenul de valabilitate până la 31.12.2022. Până la momentul actual agentul economic menționat mai sus nu și-a 
onorat obligațiunea conform graficului de executare a lucrărilor anexă a contractului ,motivând faptul ( prin demers 
cu nr. 03/22 din 11.05.2022 )majorării  prețurilor la materia primă strict necesară pentru efectuarea lucrărilor de rep-
arație a drumurilor(depăşește 15% din valoarea contractului iniţial) și condițiile climaterice din anul 2021,executând 
o parte de lucrări în sumă de 3439366,26 lei conform proceselor verbale de executare a lucrărilor și facturilor fiscale.   
Grupul de lucru a primăriei or. Telenești analizând actele transmise de către agentul economic SC Madicar SRL a decis 
micșorarea__valorii contractului nr.38 din 09.07.2021 în sumă de 4522865,34 lei închiat între Primăria or.Telenești și  
SC Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022 cu suma de 1083499,08 lei. Suma contractului nr.38 din 
09.07.2021  închiat între Primăria or.Telenești și  SC Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022(pentru 
remedierea neajunsurilor) va fi de 3439366,26 lei.  

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__ Conform caietului de sarcini publicat de către autoritatea contractantă la procedura de achiziții publice nr. ocds-
b3wdp1-MD-1620211776586 din28/05/2021 ,, Lucrări de reparaţie a străzilor din or. Telenești cu efectuarea lucră-
rilor în termen de150zile din momentul înregistrării contractului ,,  a fost  publicat volumul lucrărilor ce trebuiau a fi 
efectuate conform contractului nr.38 din 09.07.2021 in sumă de 4522865,34 lei închiat între Primăria or.Telenești și  SC 
Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022. Până la momentul actual agentul economic menționat 
mai sus nu și-a onorat obligațiunea conform graficului de executare a lucrărilor anexă a contractului ,motivând fap-
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tul ( prin demers cu nr. 03/22 din 11.05.2022 )majorării  prețurilor la materia primă strict necesară pentru efectuarea 
lucrărilor de reparație a drumurilor(depășește 15% din valoarea contractului iniţial) și condițiile climaterice din anul 
2021,executând o parte de lucrări în sumă de 3439366,26 lei conform proceselor verbale de executare a lucrărilor 
și facturilor fiscale. În conformitate cu prevederile legii 131/2015, privind achizițiile publice, contractele de achiziție 
publică au fost încheiate  conform procedurii de Achiziții Publice prevăzute de lege. Operatorul economic execută 
necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. 
Luând în considerare demersul de la operatorul economic sus numit ce ține de imposibilitatea executării contract-
ului de achiziții Nr. 38 din 09.07.2021, ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cât a afectării lanțului de 
aprovizionare provocată a războiului din Ucraina și cerere majorării contractului mai mare de 15 % art.76 punct 7 lit. 
c al Legii 131/2015 privind achizițiile publice

VII.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21039305(1) din 
25.07.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea__valorii contractului nr.38 din 09.07.2021 în sumă 
de 4522865,34 lei închiat între Primăria or.Telenești și  SC Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022 
cu suma de 1083499,08 lei. Suma contractului nr.38 din 09.07.2021  închiat între Primăria or.Telenești și  SC Madicar 
SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022(pentru remedierea neajunsurilor) va fi de 3439366,26 lei.  

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC Madicar SRL 1 25.07.2022 2866138,55 3439366,26
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. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon 022792743
Număr de fax 022923088
E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparaţia capitală a drumului din str. Cîmpului or.Codru
Cod CPV 452000000-9
Valoarea estimată a achiziției 5305090 mdl
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1587650114864
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21022258/

Data publicării anunțului de participare 23.04.2020
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

01.06.2020

Denumirea operatorului economic SRL Solcoci Prim

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587650114864
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: MD-1587650114864/01
Data:15.06.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3410626,40 mdl
Inclusiv TVA: 4092751,6 mdl

Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 6 luni

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. 72, din legea privind achiziţiile publice alin. (2) 
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Majorare contract în data de 23.07.2022 cu + 613662, 36 mdl

Prelungire în data de 29.11.2021 a termenului pînă la 31.07.2022
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În data de 29.07.2022, operatorul economic, a solicitat de la autoritatea contractantă, prelungirea termenului de execu-
tare și valabilitate a contractului pentru a înlătura neconformitățile și deficiențele apărute pe șantierul de lucru din str. 
Cîmpului. Aceste lucrări de finalizare sunt necesare pentru a putea transmite beneficiarului procesele de terminare a lu-
crărilor în conformitate cu caietul de sarcini publicat de autoritatea contractantă.

II.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Determinați de circumstanțele de fapt, grupul de lucru, în vederea asigurării executării calitative a lucrărilor de finalizare, în 
conformitate cu parametrii tehnici de realizare a lucrărilor de bitumizare, stabilește necesitatea prelungirii  termenului de 
executare și valabilitate pentru un termen maxim de 30 de zile.  Termenul în cauză este optim pentru finalizarea lucrărilor 
dar și posibilitatea efectuării transferului de surse financiare valorificate  către operatorul economic, luînd în considerare și 
perioada de vara în care specialiștii din cadrul APL beneficiază de perioada concediului anual. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 06 din 29.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind 

Se prelungește termenul de valabilitate și execuție  a contractului pînă la 31.08.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Solcoci Prim              05     29.07.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587650114864


92

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 03 din 26.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 067690618
Număr de fax 022234876
E-mail oficial oxana.teleman@mail.ru
Adresa de internet www.dcc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație nr.18/04090 din 05.10.2018
Obiectul achiziției
Cod CPV ”Curățirea râului Bâc de la str. Petru Rareş pînă la 

podul din str. Cantonului, mun. Chişinău”
Valoarea estimată a achiziției 34 135 501.20
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  Link:
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare 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 Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

2018

Denumirea operatorului economic SA ”Feraru-S”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 7/C :

Data:17.10.2018
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Inclusiv  TVA:38 323 634,46lei

Fără TVA: 31 936 362,05 lei
Termen de valabilitate 31.12.2023                                                                                                                                                                    
Termen de execuție 22 luni
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea valorii contractului prin actualizarea prețurilor 
componentelor prețului de cost 

Temeiul juridic art. 76  al.(4) al Legii 131/15,  art.14 al 1) al H/G 1129/2018 și art. 
31, Ordinul  nr. 120 al  MIDR privind modalitatea de calcul al 
coeficienților din formula actualizării prețurilor componentelor 
prețului de cost la ajustarea valorii contractului de achiziție pu-
blică de lucrări încheiat pe un termen mai mare de un 

Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

+1 302 390,08

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

Acord de majorare a valorii contractului nr. AA1 din 09 iulie 2020 
cu 1 370 030,83 LEI.

Acord de majorare a contractului prin ajustare  din 23 februarie 
2022 cu suma de       2 818 102,43 lei, inclusiv TVA

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Calculul este efectuat la lucrările neexecutate din devizul local

Nr. 2-1-1 în sumă de 4 845 246,95 lei. 

L – valoarea lucrărilor executate în preţurile ofertei adjudecate fără cheltueli limitate, fără TVA şi fără valo-
area manopera este – 2 949 463,47 lei. 

Anexa – 2

Ca – indicii preţurilor producţiei industriale din care fac parte materialele de construcţie conform datelor 
BNS la data actualizării preţurilor.

Co – indicii preţurilor producţiei materialelor de construcţie la data încheierii contractului.

Anexa – 1; Anexa – 3.

Dan – indicii preţurilor la carburanţi la data actualizării.

Don – indicii preţurilor la carburanţi la data încheierii contractului.

Indicii la carburanţi conform datelor Biroului Naţional de Statistică şi Calculul folosirii carburanţilor pent-
ru utilajul şi mecanizmelor de construcţie

Calculul coeficientului de ajustarea a valorii contractului – Va

şi valoarea totală ajustată pentru lucrări este reprezentată mai jos

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În conformitate cu punctele 17-19 din Regulament, “Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publi-
că de lucrări cu executare continuă în baza actualizării prețurilor de cost se vor efectua de două ori pe parcursul unui 
an bugetar. Ajustarea valorii contractului se face anual, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recep-
ționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului 
de cost. Actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se realizează în baza formulei stabilite la punctul 31, 
la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a contractului.”
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Pct. 31 prevede că actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se efectuează luând în considerare urmă-
toarele elemente: prețul materialelor de construcție și prețul combustibilului, conform formulei:

Va=  av +c×Ca/Co +d×Da/Do
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Anexa 2

1 2 3 4 5 6 7

Total borderou de resurse № 2-1-1:

   Manopera:

 1.
7123010010200

Betonist
h-om 1 229,490 57,66 70 892,39

 2.
9310060019900

Muncitor necalificat
h-om 4 395,124 57,66 253 422,85

 3.
9310060019920

Muncitor deservire CM
h-om 136,610 57,66 7 876,93

Total manopera 332 192,17

   

Total cheltuieli directe 3 272 655,64

Valoarea lucrărilor executate, (L), Lei, fără TVA

3 272 655,64 - 332 192,17

2 940 463,47

 
           Anexa 3 
   

Materiale: 
      

           
        Valoarea lucrărilor Valoarea Valoarea  

Ponderea          executate,  

      Cantitate  lucrărilor lucrărilor Ponderea         materialului       

conform 
  

executate cu executate cu materialului № Denumire lucrări şi cheltuieli U.M   selectat pentru 
      datelor din Pe unitate 

Total 
material material neajustabil, f ajustare, cn        

proiect neactualizabile, actualizabil, Mt/L        
de măsură con/L          Mt con 

 
            
           

1. Piatra sparta M3 0.013 290.00 3.77 
 877262.87  0,2984 

2. Piatra sparta M400, fr.10 mm M3 373.865 340.00 127114.10  
 

3. Piatra sparta M400, fr.30 mm M3 1178.750 340.00 400775.00  
 0,5572 

4. Piatra bruta M3 1247.750 280.00 349370.00 
 

 

5. Beton B25 F150 W6 M3 1456.263 1125.00 1638295.88     1638295.88 

6. Apa pentru mortare si betoane M3  213.112 3.00 639.34 1369.87 
 

7. Apa M3 243.510 3.00 730.53  
 Total materiale de construcţii 

 
   2516928.62 1369.87    2515558.75 0.0005     0,8556 

 
 
 
 

Valoarea lucrărilor executate, (L), Lei, fără TVA  2940463.47 

Astfel, ajustarea valorii conform formulei actualizării  prețurilor componentelor prețului de cost va constitui 
:   1 302 390,08 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție, a  fost încheiat acordul adițional privind  
măririi valorii contractului valorii conform formulei actualizării  prețurilor componentelor prețului de cost cu suma  de  
1 302 390,08 lei, inclusiv TVA la contractul încheiat cu  SA ”Ferau-S” cu  nr. 7/C din 17.10.2018  

Prin urmare,  valoarea ajustată a  contractului  va constitui  39 626 024,54 LEI

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA ”Feraru-S” 26.07.2022 1 085 325,07 1 302 390,08
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. 09/2021-1 din 29.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun.Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon/ fax 0(237) 23630
E-mail oficial consiliulraional@crstraseni.md
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Irina Calmîș, 023727904, achizitii.straseni@mail.ru

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției ,,Construcția  acoperișului  la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” 

din mun. Strășeni”
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3351762,77
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1631011781148
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD 
1631011781148?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.09.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget CNAM □ 

Buget de stat R    
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

09.1/2021 din 09.11.2021

http://www.crstraseni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631011781148
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Denumirea operatorului economic SRL ,,NISPROFCON”, cu sediul în or. Nisporeni, str. Sf. 
Petru, nr. 1, telefon: +37326424009; 078444889, email: 
nisprofconsrl@gmail.com; cod fiscal: 1003609010608, 
reprezentată prin directorul Pavel GUȚANU

Nr. şi data contractului de achiziție Nr: 09/2021 din 22.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3302831,67

Inclusiv TVA: 3963398,00
Termen de valabilitate 20.12.2022
Termen de execuție 140 zile

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic În temeiul art. 76, al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

            

Contractul de antrepriză nr. 09/2021 din 22.11.2021 privind ,,Construcția  acoperișului  la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” 
din mun. Strășeni”, în valoare de 3 963 398,00 lei inclusiv TVA, a fost încheiat între Aparatul Președintelui raionului 
Strășeni în calitate de Beneficiar şi asociația SRL ,,NISPROFCON” în calitate de antreprenor.

      În urma constatărilor comisiei de verificare a lucrărilor de construcție, se propune de micșorat valoarea contractu-
lui sus menționat cu 3347,0 lei inclusiv TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

    

Comisia de verificare a lucrărilor de construcție prin procesul-verbal de constatare nr. 1 confirmă că în timpul ex-
ecutării contractului menționat au fost constatate lucrări care nu necesită a fi executate din motiv că la unele lucrări 
suprafața de facto este mai mică decît suprafața indicată în proiectul de execuție.

      Reieșind din cele menționate supra, a apărut necesitatea de modificare a contractului de antrepriza nr. 09/2021 din 
22.11.2021 privind ,,Construcția acoperișului  la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășeni”.

IV. Rezultatele examinării:

 

      În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului nr. 09/2021-1 din 28.07.2022 a fost închei-
at acord adiţional nr. 1 din 29.07.2022 privind modificarea prevederilor pct. 3.1 al contractului de antrepriză 
nr. 09/2021 din 22.11.2021 privind ,, Construcția  acoperișului  la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășe-
ni”, privind micșorarea cu:

mailto:nisprofconsrl@gmail.com
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Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. şi data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ,,NISPROFCON” Cu capital autoh-
ton

01 29.07.2022 2789.17 lei 3347,00 lei

Valoarea inițială a contractului – 3 963 398,00 lei inclusiv TVA.

Valoarea contractului după modificare/micșorare  – 3 960 051, lei inclusiv TVA
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ANUNŢ DE MODIFICARE

a contractului de achiziții publice 

Nr. 134/22AM din 01.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504021
Număr de fax 022 222159
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

ala.musteata@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Ser-

vicii Publice, inclusiv și servicii de deservire și mentenanţă 
a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor 
pentru anul 2022.

Cod CPV 79713000-5
Valoarea estimată a achiziției 3 031 000,00 lei fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635237680199?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 26.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii

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

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Nr. 25/22 din 14.01.2022

Denumirea operatorului economic S.C. „DVS Service” S.R.L.

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr. 102

Data: 28.01.2022

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md


101

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 81 583,15

Inclusiv TVA: 97 899,78

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 01.02.2022 – 31.12.2022

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

Tipul modificărilor 1. Modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2, în legătură cu 
transferarea oficiului SÎT CCA nr. 8, amplasat pe adresa 
mun. Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr. 1 la adresa mun. Chiși-
nău, str. Vlad Ţepeș, nr. 3. 

2. Valoarea contractului nu se modifică.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizi-
țiile publice;

Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activita-
tea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu

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

Da

Alte informații relevante -

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

       La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 102 cu operatorul S.C. „DVS Service” S.R.L.  privind achiziționarea 
serviciilor de pază tehnică  a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în legătură cu apariţia necesităţii de transferare a oficiului SÎT CCA nr. 8, ampla-
sat pe adresa mun. Chișinău, str. Vlad Ţepeș, nr. 1 la adresa mun. Chișinău, str. Vlad Ţepeș, nr. 3, urmează modificarea 
Anexelor nr. 1 și nr. 2 la contractul nr. 102 din 28.01.2022.

 Astfel, urmează a fi efectuată modificarea care prevede de a exlude adresa mun. Chișinău, str. Vlad Ţepeș, nr. 1 și de 
a include adresa nouă mun. Chișinău, str. Vlad Ţepeș, nr. 3.                          De menționat că modificarea respectivă nu 
impune cheltuieli suplimentare.   

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

       Modificarea contractului nr. 102 din 28.01.2022 este impusă de necesitatea de transferare a oficiului SÎT CCA nr. 8, 
amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Vlad Ţepeș, nr. 1 la adresa mun. Chișinău, str. Vlad Ţepeș, nr. 3.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adiţional 
privind modificarea contractului nr. 102 din 28.01.2022 privind achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și 
edificiilor Agenţiei Servicii Publice, inclusiv şi servicii de deservire şi mentenanţă a sistemelor existente de semnalizare 
pază şi a incendiilor pentru anul 2022:
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Denumirea operatoru-
lui economic

Nr. şi data acordului adi-
ţional

Fără TVA, lei

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA, 
lei

S.C. „DVS Service” S.R.L. Nr. 
2/884

01.08.2022 - -

Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
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 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ______/22 din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -
E-mail dtm_sis@sis.md
Pagina web oficială sis.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

SIS SIS

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a sălii tirului
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 825 000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1623061328967
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1623061328967

Data publicării anunțului de participare 09.06.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat □     FAOAM □ 

BASS □     Surse externe □ 

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

19.08.2021

Denumirea operatorului economic SRL Pro Ex 2005
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 415/21
Data: 26.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1981672,63
Inclusiv TVA:  2378007,16

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 120 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la 

Trezorerie

II. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [-]
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Art. 76 alin. (7) pct. 1), 2), 

și alin. (9)

Pct. 13.4. al Contractului nr. 415/21 din 26.08.2021
Creşterea prețului în urma modificării 
(după caz)

Nu se aplică

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

Valoarea contractului nr. 415/21 din 26.08.2021 a fost majorată cu 146 
032,87 lei cu TVA, ceea ce constituie circa 6,14% din contract, prin acordul 
nr. 177/22 din 14.03.2022. Valoarea finală a contractului după majorare, 
constituie 2 524 040,03 lei cu TVA.

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În procesul efectuării reparaţiei sălii de trageri TIR a Serviciului, de la operatorul economic SRL ”Pro Ex 2005” 
a parvenit scrisoarea nr. 487 din 28.03.2022, referitor la utilajul care trebuie instalat pentru sala de trageri de 
tip Puma 35 (țintele pentru trageri). 

Astfel, în scrisoare se menționează că utilajul pentru transportarea țintelor pentru trageri este produs în 
Federația Rusă, iar în contextul situației de război din Ucraina, negocierile au fost întrerupte, iar operatorul 
economic este în imposibilitate de a-l importa. 

Prin urmare, SRL ,,Pro Ex 2005” a propus substituirea utilajului de model Puma 35, cu un utilaj TTS-25-GS 
(Tebbex, producător: Polonia) cu aceleași caracteristici solicitate, fără majorarea sumei contractului.

 Toate modificările date au fost coordonate cu proiectantul și dirigintele de șantier. 

Astfel, s-a propus inițierea unui acord adițional de substituire a utilajului pentru țintele pentru trageri, fără 
modificarea sumei contractului.

Valoarea finală a contractului rămâne aceiași și constituie 2 524 040,03 lei cu TVA.
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III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul situației de război din Ucraina, operatorul economic este în imposibilitate de a importa utilajul 
pentru țintele pentru trageri Puma 35 (produs în Federația Rusă).

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ____/22 din 
______________ a fost încheiat acordul adiţional de substituire a utilajului pentru țintele pentru trageri, 
fără modificarea sumei contractului nr. 415/21 din 26.08.2021, după cum urmează:

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. şi data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv 
TVA

SRL Pro Ex 2005 Cu capital mixt 0,00 0,00

Valoarea finală a contractului rămâne nemodificată și constituie 2 524 040,03 lei cu TVA.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

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

Nr. 09 din 28.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
Data deschiderii ofertelor 10.06.2022
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
Data publicării în BAP 05.05.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru simestrul II al anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect şi/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europe-
ne

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

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

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
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Data deciziei de atribuire a contractului 17.06.2022

Operatorului economic cîştigător SRL Nobil Prest

Date de contact ale  operatorului economic 022843370

Nr. contract de achiziție 26LP
Data contract de achiziție 29  iunie 2022
Valoarea contractului de achiziție 745244,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului   □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 258790,00 lei MD
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante

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

1. SRL  „Nobil Prest” a cîștigat un contract în valoare de:

- 745244,00 lei MD:

Astfel se micșorează prezentul contract la următoarele poziții:

- Batoane de ciocolată în asortiment 150 kg x 98,00 lei/kg= 14700,00 lei

- Caramele în asortiment 150 kg x 46,00 lei/kg= 6900,00 lei

- Turte dulci (пряники) 150 kg x 29,60 lei/kg= 4440,00 lei

- Biscuiți “De casă” 150 kg x 48,00 lei/kg= 7200,00 lei

- Napolitane 150 kg x 57,00 lei/kg= 8550,00 lei

- Halva 150 kg x 54,00 lei/kg= 8100,00 lei

- Zefir 150 kg x 72,00 lei/kg= 10800,00 lei

- Zefir în ciocolată 150 kg x 108,00 lei/kg= 16200,00 lei
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- Jeleuri (marmelade) 150 kg x 72,00 lei/kg= 10800,00 lei

- Pateu de pasăre cu ficat 700 kg x 49,00 lei/kg= 34300,00 lei

- Suc de fructe 1000 L x 14,78 lei/L= 14780,00 lei

- Suc de roşii 1000 L x 14,78 lei/L= 14780,00 lei

- Mazăre verde conservată 500 kg x 19,54 lei/kg= 9770,00 lei

- Carne înăbuşită de vită 1200 buc x 66,00 lei/buc= 79200,00 lei

- Borş acru 35 kg x 180 lei/kg= 6300,00 lei

- Apă minerală slab gazată 1500 L x 7,98 lei/L= 11970,00 lei  

Total 258790,00 lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și insuficiența mijloacelor financiare alocate pentru aceste 
produse, grupul de lucru a decis de a micșora contractul sus menționat.

 

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

În legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și insuficiența mijloacelor financiare alocate pentru aceste 
produse, grupul de lucru a decis de a micșora contractul sus menționat.

VIII. Rezultatele examinării:

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

	Nr. 26LP din 29.06.2022  a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 14  din 28.07.2022 
privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Nobil-Prest”  cu:
- 258790,00 lei MD.

 

Astfel se micșorează suma contractului cu 258790,00 lei MD, constituind   486454,00 lei MD.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contes-
tațiilor:

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț nr. 1 din 29.07.2022 

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 69 din 19 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căuşeni
Localitate or. Căușeni
IDNO 1007601010921
Adresa MD-4301, or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Număr de telefon 0243/23088; 0243/22282
Număr de fax 0243/22650
E-mail olga.apetrii@mail.ru; consiliulraional@causeni.md 
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact Apetrii Olga

Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare

Nr. procedurii Nr:  -202118969 NFP
Data deschiderii ofertelor 22.09.2021
Nr. BAP  -
Data publicării în BAP -
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterio-
are în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiect-
ul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv. 

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări√
Obiectul de achiziție ”Proiectarea rețelelor exterioare (gaze naturale, apeduct, ca-

nalizare, energie electrică) la obiectul ”Hala industrială” pentru 
producere (depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba Iulia, 
or.Căușeni, Zona Economică Liberă ”Bălți” subzona din or. 
Căușeni. Stația de transformatoare”Nr: 

Cod CPV
Contractul se referă la un proiect și/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu√

Da □

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:consiliulraional@causeni.md
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Sursa de finanțare Buget de stat√

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: 

Data deciziei de atribuire a contractului 12.10.2021

Operatorului economic cîştigător Nr: -

Date de contact ale  operatorului economic MD-4228, r-l Ștefan Vodă, s.Popeasca, str. I.Cazacu, nr.10, tele-
fon: 024234888, 068507766, fax: 024234888, e-mail: alex_padu-
ret@mail.ru

Nr. contract de achiziție 69

Data contract de achiziție 19.10.2021

Valoarea contractului de achiziție 1339628,34

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 9 luni
Date cu privire la modificările contractului de achiziție:
3

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □

Modificarea termenului de valabilitate √

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015
Valoarea modificărilor Majorarea termenului de execuție pînă la 30.09.2022
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu √

Da □

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

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Lucrările pe șantierul de construcție conform graficului de execuţie a lucrărilor au fost sistate pe perioada rece a an-
ului. 

Totodată, în urma războiului declanșat în statul vecin (Ucraina) la fel s-a perturbat activitatea acestora din lipsă de 
materie primă care se importa din țara vecină.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

mailto:alex_paduret@mail.ru
mailto:alex_paduret@mail.ru
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Inițial, la încheierea contractului nr. 69 din 19 octombrie 2021 la obiectul ”Proiectarea rețelelor exterioare (gaze natu-
rale, apeduct, canalizare, energie electrică) la obiectul ”Hala industrială” pentru producere (depozitare) cu bloc adminis-
trativ din str.Alba Iulia, or.Căușeni, Zona Economică Liberă ”Bălți” subzona din or. Căușeni. Stația de transformatoare” s-a 
prevăzut termenul de execuție a lucrărilor 9 luni. În procesul de executare a lucrărilor propriu zise, la constructivul 
clădirii şi anume lucrările de betonare în perioada lunilor noiembrie 2021-martie 2022 nu au putut fi executate din 
motivul accesului complicat la şantierul de constructive precum şi a temperaturilor negative ale aerului, (conform 
normelor în construcții pentru așa tip de lucrări este recomandată temperatura medie a aerului de minim +50C) din 
aceste motive au fost nevoiți de a stopa lucrările pentru a nu afecta calitatea acestora.

Astfel, ținînd cont de războiul declanșat în statul vecin (Ucraina), este perturbată logistica furnizării materialelor de 
construcție. (Ca exemplu comanda pentru panourile sandwici pe baza de vata minerală făcută în luna mai o să fie 
furnizată lor la începutul lunii august). 

În acest context de idei, antreprenorul solicită prelungirea termenului de execuție a lucrărilor la obiectul prenotat 
pînă la data de 1 noiembrie 2022.

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

Luînd în considerare solicitarea antreprenorului ÎI ”Alexandru Pădureț” și avînd în considerație că comanda pentru 
panourile sandwici pe bază de vată minerală facută în luna mai va fi furnizată la începutul lunii august, în urma 
ședinței grupului de lucru s-a decis a se accepta solicitarea ultimului cu prelungirea termenului pînă la data de 30 
septembrie 2022. 

IV. Rezultatele examinării:

Luînd în considerare solicitarea antreprenorului ÎI ”Alexandru Pădureț” și avînd în 
considerație că comanda pentru panourile sandwici pe bază de vată minerală facută în 
luna mai va fi furnizată la începutul lunii august, în urma ședinței grupului de lucru s-a de-
cis a se accepta solicitarea ultimului cu prelungirea termenului pînă la data de 30 septem-
brie 2022. 

V. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a con-
testațiilor:

             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

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21052885   din 29.05.2022

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 LT „Dacia”; Gimnaziu „Steliana Gra-
ma”; CCC„Ghiocel”; LT „Ștefan Vodă”; Gimnaziu „Viorel Găină”; 
Complexului educational Scoala-Gradinita din s. Cruzesti su-
bordonate DETS sectorul.

Cod CPV 45400000-1

Valoarea estimată a achiziției 1 320 000

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

Nr: 21052885/ ocds-b3wdp1-MD-1646813944213 

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052885/

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică

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

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

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

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

Nu □    Da □

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

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

08.04.2022

Denumirea operatorului economic SRL Frabo Grup

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:74

Data: 15.04.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 341 804.00 

Inclusiv TVA: 410 165,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție conform graficului
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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.4 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice 
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul nr.74 din 15.04.2022

Obiectul achiziției Valoare fără 
TVA

Valoarea cu 
TVA

Valoarea după 
modificare fără 
TVA

Valoarea după modificare cu 
TVA

Reparații capitale generale, 
Gimnaziul ”S.Grama str.M.Dra-
gan 16/2

276 803,00 332 164,00 - 276 803,00 lei - 332 164,00 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Cazuri specifice de încetare a Lotului nr.2 din contractului de achiziţii publice: b) contractul a făcut obiectul 
unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76, 
alin.7 pct.4  al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În caietul de sarcini F.1 există abateri semnificati-
ve iar în procesul de executare a lucrărilor nu au fost prevăzute un șir de lucrări pentru a fi executat obiectul 
calitativ ;

Se micşorarea Lotul nr.II Reparații capitale generale, Gimnaziul ”S.Grama str.M.Dragan 16/2

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 Micşorarea valorii contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Frabo Grup 39 29.07.2022 - 276 803,00 lei 
332 164,00 lei

- 332 164,00 lei

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  5   din  27 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Localitate m.Chişinau
IDNO 1017601000149
Adresa str.A.Puşkin,nr.22
Număr de telefon 022 226328
Număr de fax
E-mail oficial secretariat@ast.gov.md
Adresa de internet http://ast.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

022 226328

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție LD
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a sediului Agenției din str.A.Puş-

kin,nr.22,m.Chişinău
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 2 500 000
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21051915

Link: ocds-b3wdp1-MD-1645077428856

Data publicării anunțului de participare 17.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

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

21.03.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645077428856
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Denumirea operatorului economic ,, Magda” SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:25/AST

Data:29.03. 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2 300 520,09

Inclusiv TVA:2 787 024,12
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 15.10.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic Legea 131/2015 din 03.07.2015 art.76alin.(7) pct.1) şi 2)
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) da
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

   În procesul executării contractului de reparație a sediului din str.A.Pușkin nr.22,m.Chișinău

sau identificat lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare 
pentru îndeplinirea acestui și care depășesc suma contractului .

     Din cauza lucrărilor pentru fabricarea și instalarea ușilor la sediul Agenție,contract 30/ast din 21 
iunie,reparația sediului derulează mai lent și nu se încadrează în termenul de execuție.

   În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.25/AST  din 
29 martie 2022  a fost încheiat acordul adiţional  privind majorarea valorii  și modificarea termenului de 
execuție.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

MAGDA  SRL           1 27 iulie 
2022

    332 931.17    399 517.40

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



116

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 29.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Măgdăcești
Localitate S. Măgdăcești, r-ul Criuleni
IDNO 1007601009934
Adresa S. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Mihai Eminescu 14
Număr de telefon 0248-34-897, 024834236
Număr de fax 0248-34-897, 024834236
E-mail oficial primagdacesti@gmail.com
Adresa de internet www.magdacesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Guzun, Anisia, 

0248-34-897, anisiachiperi@mail.ru                
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru grădinița Flori-

cica și grădinița Tic-Pitic Mioveni din satul Măgdăcești
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 611 815,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1646207358278 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646207358278?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 02.03.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □   Da □

Sursa de finanțare □ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: 

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

18.03.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646207358278
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646207358278?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646207358278?tab=contract-notice
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Denumirea operatorului economic 1) I.I.  ”Prozorovski L.”

2) S.C “Brodetchi” S.R.L

3) S.R.L. ’’ AVT LUX COM’’

4) S.R.L. ’’Lapmol’’

5) S.R.L. ’’ Delmix Prim’’
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru 1) I.I.  ”Prozorovski L.”.-

 Nr.39/2022 din 28.03.2022

2) S.C „Brodetchi” S.R.L- 

Nr.40/2022 din 28.03.2022

3) S.R.L. ’’AVT LUX COM’’- 

Nr.42/2022 din 28.03.2022

4) S.R.L. ’’Lapmol’’- 

Nr.38/2022 din 28.03.2022

5) S.R.L. ’’ Delmix Prim’’- 

Nr.41/2022 din 28.03.2022
Data: 28.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 1) I.I.  ”Prozorovski L.”.-

139 968,96 fără TVA, 167 962,75 cu TVA

2) S.C “Brodetchi” S.R.L-

27 055,85 fără TVA, 30 065,00 cu TVA

3) S.R.L. ’’ AVT LUX COM’’-

34 000,00 fără TVA, 40 800,00 cu TVA

4) S.R.L. ’’Lapmol’’-

156 393,06 fără TVA, 170 224,50 cu TVA

5) S.R.L. ’’ Delmix Prim’’-

202 309,64 fără TVA, 230 201,76 cu TVA
Termen de valabilitate 29.07.2022
Termen de execuție 29.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
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Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □ 

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 din 03.07.2015 privind achiziţiile publi-

ce, art.76, alin.7.4
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În urma procedurii de achiziție “Procurarea produselor alimentare pentru grădinița Floricica şi grădinița Tic-Pit-
ic Mioveni din satul Măgdăceşti,, din 14.03.2022, sau încheiat următoarele contracte:

1) I.I. ”Prozorovski L.” - contractul Nr.39/2022 din 28.03.2022, cu suma de 

139 968,96 fără TVA, 167 962,75 cu TVA, umează a fi micșorat cu 74 476,95 lei.

2) S.C “Brodetchi” S.R.L- contractual Nr.40/2022 din 28.03.2022, cu suma de

27 055,85 fără TVA, 30 065,00 cu TVA, urmează a fi micșorat cu 7 426,50 lei.

3) S.R.L. ’’ AVT LUX COM’’- contractual Nr.42/2022 din 28.03.2022, cu suma de

34 000,00 fără TVA, 40 800,00 cu TVA, urmează a fi micșorat cu 20 400,00 lei.

4) S.R.L. ’’Lapmol’’- contractual Nr.38/2022 din 28.03.2022, cu suma de

156 393,06 fără TVA, 170 224,50 cu TVA, urmează a fi micșorat cu 66 449,80 lei.

5) S.R.L. ’’ Delmix Prim’’- contractual Nr.41/2022 din 28.03.2022, cu suma de

202 309,64  fără TVA, 230 201,76 cu TVA, urmează a fi micșorat cu 114 559,53 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea valorii contractelor sus menționate, este necesară reieșind din faptul că frecvența copiilor pentru perioa-
da 01.04.2022-30.06.2022 a fost redusă, respectiv și aprovizionarea cu produse alimentare s-a produs la un nivel mai 
scăzut față de cantitățile stipulate în contract.

III. Rezultatele examinării:

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 29.07.2022 au fost 
încheiate următoarele acorduri adiţionale privind micşorarea valorii contractelor:

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

I.I.  ”Prozorovski L.” 01 29.07.2022 - 62 064,12 - 74 476,95
S.C “Brodetchi” S.R.L. 02 29.07.2022 - 6 188,75             - 7 426,50
S.R.L. ’’AVT LUX COM’’ 03 29.07.2022 - 17 000,00   - 20 400,00
S.R.L. ’’Delmix Prim’’ 04 29.07.2022 - 95 466,27     - 114 559,53
S.R.L. ’’Lapmol’’ 05 29.07.2022 - 55 374,83   - 66 449,80

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

de achiziii publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 28.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Vădeni
Localitate Satul Vădeni, raionul Soroca
IDNO 1007601001112
Adresa Comuna Vădeni, raionul Soroca, Republica Moldova, 

MD-3047
Număr de telefon 023049325
Număr de fax 023049325
E-mail oficial primvadeni.sor@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dobrovolschi Veaceslav, 023049325

Date cu privire la procedura de achiziie:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 145600
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 20037922
Link: ocds-b3wdp1-MD-1641988778457

Data publicării anunțului de participare 12.01.2022
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 achiziie/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

20.01.2022
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Denumirea operatorului economic S.R.L. Baguette
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 4

Data: 27.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 96806.25

Inclusiv TVA: 114324.10
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificгrile 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 (5), (7) 2);art.7 din contract „Forţa majoră”; art. 904 (1) din 

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

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziiei înainte i după modificare:

Suma totală a contractului până la modificare – 114324,10 lei, după modificare 35090,11 lei. Micșorarea sumei totale 
a contractului a costituit 79233,99 lei. 

Specificaţia de preţuri până la modificare:



122

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

“Anexa 1

la contractul nr. 4

din 27.01.2022

Specificatie de preţ
Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2022

Denumirea bunurilor 
solicitate

Cod CPV
Cantitate și unitate de 

măsură

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

suma

(fără TVA) LEI

suma

 (inclusiv TVA) 
LEI

Termenul de 
livrare

Pina la

Lotul I - Produse din carne

Carne de bovină fără 
tegumente 1511100-0 100 kg 137,50 13750,0 16500,0 Termenul de livrare 

a bunurilor de la 
27.01.2022până la 
31.12.2022, o dată 
pe săptămână 

Carne de porc de-
gresată fără os 15113000-3 100 kg 116,67 11667,0 14000,0

TOTAL 25417,0 30500,0

Lotul II Diverse produse alimentare

Crupe de porumb 
ambalat la pachet 
de 1kg

15613310-4 25 kg
11,67 291,75 350,0

Paste făinoase de 
c/s,pachet 5,0kg. 15851000-8 70 kg 15,0 1050,0 1260,0

Fulgi de ovăs,amba-
late în pachete de 
1kg

15613380-5 15 kg
14,75 221,25 265,50

Orez rotund,ambalat 
la pachet de 1kg 15611000-4 30 kg 16,58 497,40 597,0

Hrișcă,ambalată la 
1kg 03211900-4 40 kg 31,50 1260,0 1512,0

Crupe de orz 
mărunțit,ambalat la 
1kg

15613310-4 25 kg
7,83 195,75 235,0

Crupe de griș amba-
lat la 1kg 15625000-5 25 kg 9,83 245,75 295,0

Mazăre uscată,am-
balată la 1kg 03212213-6 20 kg 9,17 183,40 198,0

Fasole 03221210-1 20 kg 25,93 518,60 560,0

Crupe de mei amba-
lat la 1kg 15 kg 11,42 171,30 205,5

Zahăr,pachet 1,0kg. 15831000-1 230 kg 15,46 3555,80 3841,0

Pastă de roșii 
2.5%,borcan de 
0.7kg

15331425-1 39 b o r -
cane

21,67 845,13 1014,0

Bicarbonat de sodiu, 
pachet 500 gr 24313320-0 5 p a -

chete
8,67 43,35 52,0

Mazăre verde con-
servată,borcan la 
0.7 kg

03221221-1 80 b o r -
cane

13,75 1100,0 1320,0

Ceai negru,pachet 
100gr.mascat, negru 1584100-3 40 p a -

chete
16,67 666,80 800,0

Suc din fructe mere, 
borcan la 3l 15321000-4 80 b o r -

cane
29,58 2366,40 2840,0

Sare iodată,pachet 
la 1kg 15872400-5 25 p a -

chete
5,93 148,25 178,0

Cacao,pachete la 
100gr. 15863200-1 25 p a -

chete
11,25 281,25 337,50

Ulei de floarea soare-
lui nerafinat în sticle 
de 1l

15421000-5 65 sticle
36,67 2383,55 2860,0

Făină de grâu 15612100-2 170 buc 19,43 3303,10 3964,4
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D r o j d i e 
umedă,pachet 50  gr 15870000-7 48 p a -

chete
4,29 205,92 247,2

Sare de lămâe, pa-
chete 100 gr 15800000-6 50 p a -

chete
3,17 158,5 190,0

TOTAL 19693,25 23122,10

Lotul III Ouă

Ouă dietice de 
găină 3142500-3 3500 buc 2,78 9730,0 11655,0

TOTAL 9730,0 11655,0

Lotul IV pește și carne de pui

Pește fără cap 
Hec 15221000-3 230 kg 50,0 11500,0 13800,0

Piept de pui fără os 15112170-1 230 kg 85,0 19550,0 23460,0

TOTAL 31050,0 37260,0

Lotul VI Fructe şi legume termenul de livrare 
a bunurilor de la

27.01.2022 până la 
31.05.2022

ceapă

15863200

morcov

03221112-4

varză

15331425-2

Sfeclă roșie

15112170

conopida

05332410-1

cartofi 15831000 380 kg 9,17 3484,60 3762,0

90 kg 8,80 792,0 855,0

90 kg 11,11 999,90 1080,0

170 kg 12,04 2046,80 2210,0

90 kg 11,11 999,9 1080,0

70 kg

37,04 2592,8 2800,0

TOTAL 10916,0 11787,0

I. 

Total pentru toate loturile:                                                                          114324,10 lei”

Specificaţia după modificare:

“Anexa 1
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la acordul adiţional nr. 1

din 28.07.2022

Specificatie de preţ
Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2022

Denumirea 
bunurilor solicitate

Cod CPV
Cantitate și unitate de 

măsură

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

suma

(fără 
TVA) LEI

suma

 (inclusiv 
TVA) LEI

Termenul de 
livrare

Pina la

Lotul I - Produse din carne

Carne de bovină 
fără tegumente

1511100-0

24,47

kg

137,50 3364,63 4037,55 Termenul de livrare 
a bunurilor de la 
27.01.2022până la 
31.07.2022, o dată 
pe săptămână 

Carne de 
porc de-
g r e s a t ă 
fără os

15113000-3

22,24

kg

116,67 2594,74 3113,60

TOTAL 7151,15

Lotul II Diverse produse alimentare

Crupe de porumb 
ambalat la pachet de 
1kg

15613310-4
5,0

kg
11,67 58,35 70,0

Paste făinoase de 
c/s,pachet 5,0kg. 15851000-8 40 kg 15,00 600,00 720,00

Orez rotund,am-
balat la pachet de 
1kg

15611000-4
18

kg
16,58 298,44 338,30

Hrișcă,ambalată la 
1kg 03211900-4 8,0 kg 31,50 252,00 302,40

Mazăre uscată,am-
balată la 1kg 03212213-6 5,0 kg 9,17 45,85 49,50

Fasole 03221210-1 10,0 kg 25,93 259,30 266,00

Z a h ă r , p a c h e t 
1,0kg. 15831000-1 61 kg 15,46 943,06 1018,70

Pastă de roșii 
2.5%,borcan de 
0.7kg

15331425-1 13 b o r -
cane

21,67 281,71 338,00

Bicarbonat de so-
diu, pachet 500 gr 24313320-0 1 pachete 8,67 8,67 10,40

Mazăre verde con-
servată,borcan la 
0.7 kg

03221221-1 36 b o r -
cane

13,75 495,00 594,00

Ceai negru,pachet 
100gr.mascat, ne-
gru

1584100-3 10 pachete
16,67 166,70 200

Suc din fructe 
mere, borcan la 3l 15321000-4 8 b o r -

cane
29,58 236,64 284

Sare iodată,pachet 
la 1kg 15872400-5 2 pachete 5,93 11,86 14,24

Cacao,pachete la 
100gr. 15863200-1 10 pachete 11,25 112,50 135,00
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Ulei de floarea 
soarelui nerafinat 
în sticle de 1l

15421000-5 25 sticle
36,67 916,75 1100,00

Făină de grâu 15612100-2 31 buc 19,43 602,33 722,92

D r o j d i e 
umedă,pachet 50  
gr

15870000-7 14 pachete
4,29 60,06 72,10

Sare de lămâe, pa-
chete 100 gr 15800000-6 10 pachete 3,17 31,70 38,00

TOTAL 6273,56

Lotul III Ouă

Ouă dietice de găină 3142500-3 1110 buc 2,78 3085,80 3696,30

TOTAL 3696,30

Lotul IV pește și carne de pui

Pește fără cap Hec 15221000-3 30 kg 50,0 1500,00 1800,00

Piept de pui fără os 15112170-1 79,5 kg 85,0 6757,50 8109,00

TOTAL 9909,00

Lotul VI Fructe şi legume termenul de livrare 
a bunurilor de la

27.01.2022 până la 
31.05.2022

ceapă

15863200

morcov

03221112-4

varză

15331425-2

Sfeclă roșie

15112170

conopida

05332410-1

cartofi 15831000 297 kg 9,17 2723,49 2940,30

83 kg 8,80 730,40 788,50

95 kg 11,11 1055,45 1140,00

111,3 kg 12,04 1340,05 1446,90

78 kg 11,11 866,58 936,00

20,21 kg

37,04 748,58 808,40

TOTAL 8060,10

II. 

Total pentru toate loturile:                                                                                     35090,11 lei”

II. Descrierea circumstanelor care au făcut necesară modificarea:

Scrisoarea din 04.04.2022 a S.R.L. Baguette prin care refuză de a livra în continuare marfa pe motivul stării de urgenţă 
declarate prin Hotătârea Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022 și a majorării preţurilor la carburanţi și a preţurilor de 
achiziţie de la furnizori.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 28.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului și expunerea specificaţiei în redacţie nouă.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.R.L. Baguette 1 28.07.2022 - 66658,11 - 79233,99
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. 14 din 26 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
Localitate s. Tohatin, mun. Chişinău
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ştefan cel Mare 1
Număr de telefon 022 387236, 022 387238
Număr de fax 022 387236, 022 387238
E-mail oficial primaria.tohatin@mail.ru
Adresa de internet tohatin.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Rețele de canalizare în satul Cheltuitor, com. Tohatin, 

mun. Chișinău Colectorul: Finalizarea proiectului
Cod CPV

 

45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 650 000 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653392403360
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653392403360?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

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

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653392403360
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.06.2022

Denumirea operatorului economic SCLuxconsistem SA

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 36
Data: 21.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 552 953.54
Inclusiv TVA: 663 544.25

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 45 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. 77 alin. (1) lit.b) al Legii 131/2015-  contractul a făcut obiectul 

unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76

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

Nu este cazul

Alte informații relevante

II. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

La data de 21.06.2022 a fost semnat contractul pentru executarea lucrărilor de canalizare în satul Cheltuitor, com. Tohatin, 
mun. Chișinău Colectorul: Finalizarea proiectului. Valoarea contractului inclusiv TVA constituie 663554.25 MDL (șase sute 
șaizeci și trei mii cinci sute cinzeci și patru lei, 25 bani). La  etapa începerii lucrărilor s-a studiat proiectul în totalitate pe 
toate porțiunile care a fost executat pe parcursul a 4 ani și s-au depistat unele neconcordanțe precum și lpsa includerii unor 
lucrări strict necesare pentru finalizarea, conectarea la stația de pompare regională și darea în exploatarea a întregii por-
țiuni de rețele de canalizare. După ridicările topografice și geodezice, autorul proiectului a recunoscut scaparea din devize 
a acetor lucrări care sunt strict necesare. Din  acest motiv grupul de lucru analizînd greșelile depistate precum și valoarea 
acestora, a constatat că contractul cade sub incidența art. 77 alin. (1) lit.b) al Legii 131/2015, și anume, contractul a făcut 
obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 și a 
decis rezilierea contractului nr. 36 din 21.06.2022.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 21.06.2022 a fost semnat contractul pentru executarea lucrărilor de canalizare în satul Cheltuitor, com. Tohatin, 
mun. Chișinău Colectorul: Finalizarea proiectului. Valoarea contractului inclusiv TVA constituie 663554.25 MDL (șase sute 
șaizeci și trei mii cinci sute cinzeci și patru lei, 25 bani). La  etapa începerii lucrărilor s-a studiat proiectul în totalitate pe 
toate porțiunile care a fost executat pe parcursul a 4 ani și s-au depistat unele neconcordanțe precum și lpsa includerii unor 
lucrări strict necesare pentru finalizarea, conectarea la stația de pompare regională și darea în exploatarea a întregii por-
țiuni de rețele de canalizare. După ridicările topografice și geodezice, autorul proiectului a recunoscut scaparea din devize 
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a acetor lucrări care sunt strict necesare. Din  acest motiv grupul de lucru analizînd greșelile depistate precum și valoarea 
acestora, a constatat că contractul cade sub incidența art. 77 alin. (1) lit.b) al Legii 131/2015, și anume, contractul a făcut 
obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 și a 
decis rezilierea contractului nr. 36 din 21.06.2022.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.15 din 
26.07.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului nr.36 din 21.06.2022 ]nregistrat la 
trezorerie cu  nr. 2022-0000003459 din 30.06.2022 în temeiul art. 77 alin. (1) lit.b) al Legii 131/2015-  contractul a 
făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate 
cu art. 76.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SCLuxconsistem SA 1 26.07.2022
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____1_______ din 27.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s Gura Galbenei
Localitate s Gura Galbenei
IDNO 1007601008878
Adresa r. Cimişlia, s. Gura Galbenei, str. A.Mateevici 39 
Număr de telefon  024146231
Număr de fax 024146319
E-mail oficial guragalbenei.primaria@yandex.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Bîrsan Maria

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pe perioada

  01.01.2022 – 31.07.2022
Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 325760,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048572
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1639388259547

Data publicării anunțului de participare 13.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu V   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

30.12.2021
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Denumirea operatorului economic SC Villa Prodotti SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 01-22

Data: 10.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 61295,00

Inclusiv TVA:73554,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SRL BAGUETTE

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 02-22
Data: 10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:149240,34
Inclusiv TVA: 170551,70

Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SC Viocris-Impex S.R.L
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 03-22

Data: 10.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 16263,00

Inclusiv TVA: 19515,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic SA Fabrica de unt din Floresti
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 04-22

Data: 10.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 119502,61

Inclusiv TVA: 130606,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022
Denumirea operatorului economic I.I.»Plesca Elena
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 05-22

Data: 10.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 20999,00

Inclusiv TVA: 22906,00
Termen de valabilitate  31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
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Temeiul juridic In baza Legii „Privind achizitiile publice”nr.131/2015 art.76 
p(7); Hotarire „Pentru aprobarea Regulamentului cu privi-
re la activitatea grupului de lucru pentru achizitii” nr 10 din 
20.01.2021

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

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

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

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

 SC Villa Prodotti SRL

1. Suma inițială a contractului nr 01-22 din 10.01.2022 - 73554,00 (Șaptezeci și trei mii cinci sute cincizeci și 
patru lei 00 bani)

2. Micșorarea valorii contractului cu suma – 40227.65 (Patruzeci mii două sute douăzeci  şi şapte lei 65bani)

3. Suma totală a contractului după modificare – 33326,35 (Treizeci și trei mii trei sute douăzeci și şase lei 35 
bani) 

___ SRL BAGUETTE

4. Suma inițială a contractului nr 02-22 din 10.01.2022 - 170551,70 (Una suta șaptezeci mii cinci sute cinci-
zeci și unu lei 70 bani)

5. Micșorarea valorii contractului cu suma -72491,33 (Șaptezeci și două mii patru sute nouăzeci   și unu lei 
33 bani)

6. Suma totală a contractului după modificare – 98060,37 (Nouăzeci și opt mii şasezeci lei 37 bani) 

____ SC Viocris-Impex S.R.L

7. Suma inițială a contractului nr 03-22 din 10.01.2022 - 19515,00 (Nouăspezece mii cinci sute cincispreze-
ce lei 00 bani)

8. Micșorarea valorii contractului cu suma -7005,60 (Șapte mii cinci  lei 60 bani)

9. Suma totală a contractului după modificare – 12509,40 (Douăsprezece mii cinci sute nouă lei 40 bani) 

____ SA Fabrica de unt din Floresti

10. Suma inițială a contractului nr 04-22 din 10.01.2022 - 130606,00 (Una suta treizeci  mii şase sute şase lei 
00 bani)

11. Micșorarea valorii contractului cu suma - 44742,38 (Patruzeci și patru mii șapte sute

 patruzeci şi doi lei 38 bani)

12. Suma totală a contractului după modificare – 85863,62 (Optzeci și cinci mii opt sute șasezeci și trei lei 62 
bani) 

____I.I.»Plesca Elena
13. Suma inițială a contractului nr 05-22 din 10.01.2022 - 22906,00 (Douăzeci și două mii nouă sute şase lei 
00 bani)
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14. Micșorarea valorii contractului cu suma - 7424,55 (Șapte mii patru sute douăzeci și patru lei 55 bani)

15. Suma totală a contractului după modificare – 15481,45 (Cincisprezece mii patru sute optzeci și unu lei 45 
bani) 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legătură că frecvența copiilor în grădinițe a fost mai scăzută efectiv 83 copii fata de 115 copii planificat, din 
acest motiv cantitatea produselor alimentare achiziționată a fost redusă ( sau procurat mai puține produse ali-
mentare) reeșind din cele expuse mai sus este necesar de micșorat suma contractelor pentru produsele alimenta-
re neachiziționate

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC Villa Prodot-
ti SRL 2 26.07.2022 33326,35

40227.65
SRL BAGUETTE

3 26.07.2022 64229,13
72491,33

SC Viocris-Im-
pex S.R.L 4 26.07.2022 5838,00

7005,60
SA Fabrica de 
unt din Floresti 5 26.07.2022 40950,20

44742,38
I.I.»Plesca Elena

6 26.07.2022 6756,53
7424,55

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

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1626173721844/AA/01 din 02.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția „Apele Moldovei”

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1008601001119

Adresa str. Gheorghe Tudor 5, et.5

Număr de telefon 0(22)-280-700 

Număr de fax 0(22)-280-822

E-mail oficial agenția_am@apele.gov.md

Adresa de internet www.apelemoldovei.gov.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vlad CEBAN

Tel: 079990040

Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a pol-

derului nr.4 r-nul Cahul”
Cod CPV 45246400-7
Valoarea estimată a achiziției 25 974 320,00  (Fără TVA)
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626173721844
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1626173721844

Data publicării anunțului de participare 13 iulie 2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne 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 Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Decizia grupului de lucru Nr. ocds-b3wdp1-
MD-1626173721844/001 din 10.08.2021

Denumirea operatorului economic S.A. „Aqua-Prut”
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: MD-1626173721844/003
Data: 18.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 23 347 929,23
Inclusiv TVA: 28 017 515,08

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 20 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Altele:[Ajustarea periodică a valorii contractului]

Temeiul juridic În conformitate cu prevederile art. 76, alin.(4) al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și HOTĂRÂ-
REA GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la apro-
barea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare continuă, în-
cheiate pe un termen mai mare de un an. 

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea contractului se majorează cu suma 835 749,26  lei 
(fără TVA)

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

Anterior nu a fost nici o modificare a contractului 

Alte informații relevante Circulara Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 
14.04.2022

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

În cadrul procedurii de Licitație deschisă  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626173721844 din 13 iulie 2021 privind achiziți-
onarea lucrărilor de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor la obiectul „Reconstrucția digului de 
protecție contra inundațiilor a Polderului nr.4 r-nul Cahul” localizată de-a lungul albiei r. Prut în preajma localităților 
Zârnești, Cucoara și Chircani r-nul Cahul, a fost desemnat câștigător S.A „Aqua-Prut”, fiind atribuit Contractul de An-
trepriză Nr: MD-1626173721844/003 din 18.08.2021 în sumă de 23 347 929,23 lei (fără TVA).

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin.(4) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile pu-
blice și HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea 
periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un 
an, ca urmare a circularei Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor de 
achiziții publice în contextul volatilității prețurilor.

Astfel valoarea totală a contractului de antrepriză va crește, dat fiind faptul că conform datelor statistice publicate de 
Biroul Național de Statistică la începutul anului, rata inflației calculată pentru anul precedent a crescut pînă la 13.94%.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În contextul circularei Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor de achi-
ziții publice în contextul volatilității prețurilor și solicitarea operatorului economic de ajustarea contractului, ca urma-
re a creșterii prețurilor și indicelui de inflație, Grupul de lucru pentru achiziții a decis ajustarea valorii contractului de 
achiziție publică ținând cont de pct.4 din circulara menționată mai sus, dat fiind faptul că contractul este încheiat pe 
o perioadă de 3 ani, iar operatorul economic execută necondiționat clauzele contractuale, respectând cerințele de 
calitate și prețul stabilit.

Ajustarea valorii contractului de achiziție publică menționat mai sus, încheiat pe un termen de 3 ani, se efectuează ți-
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nând cont de rata inflației calculată pentru anul precedent ajustării, conform formulei aprobate în pct.14 al HOTĂRÂ-
RII GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

Formula pentru inflație:

                                                                                    Ri

Va = [ (V1 – V2) × ( ----  × Nλ) % ] + V3 ;

         12

unde:

Va – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice şi valoarea executată a contractului de 
achiziții publice (V3 = V1-V2);

Ri – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Calculul conform formulei:

   

NOTĂ: Sumele indicate în calcul sunt fără „Taxa pe valoarea adăugată”   

                                                                

18 847586,80 = [ (23 347 929,23 – 5 336 091,69) × (   × 4 ) 4,64 % ] + 18 011 837,54

Astfel, conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică la începutul anului, rata inflației constituie 
13.94%.

Reieșind din calculul efectuat mai sus urmare a creșterii indicelui de inflație, valoarea contractului se majorează cu 
suma 835 749,26 lei (fără TVA), suma finală contractului după modificările operate constitui 24 183 678,49 lei (fără 
TVA).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție Nr: MD-1626173721844/003 din 18.08.2021 
a fost încheiat Acordul Adițional privind ajustarea valorii contractului ținând cont de rata  inflației

Denumire operator eco-
nomic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv 

TVA
S.A. „Aqua-Prut” Nr.1  02.06.2022 835 749,26 1 002 899,11

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. 3/1 din  25.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Colonița
Localitate Satul Colonița, mun. Chisinau
IDNO 1007601006689
Adresa s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3
Număr de telefon 022579165
Număr de fax 022579165
E-mail oficial colonitaachizitii2019@gmail.com
Persoana de contact Angela Zaporojan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție LD
Obiectul achiziției Lucrări de construcții a retelelor de apeduct si canalizare
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 236 676 MDL lei fara TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data: 10.08.2021 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1627491359317

Data publicării anunțului de participare 28.07.2021 
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu au fost

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

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

Decizie de atribuire Nr. 03/09 din 03.09.2021

Denumirea operatorului economic SRL Structural Construct
Nr. şi data contractului de achiziție Nr: 10/09

Data: 10.09.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2557451,26  MDL

Inclusiv TVA: 3068941,51 MDL
Termen de valabilitate 01.08.2021
Termen de execuție 12 luni
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  a contractului până la  
31.10.2022

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, Art.76 alin.7 pct. 4
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) --
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

--

Alte informații relevante --
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma executării lucrărilor de construcții a retelelor de apeduct si canalizare din str. Ștefan cel Mare, s. Colonița, din 
motivul condițiilor meteorologice nefavorabile atât cât și prelungirea stării de urgență în sănătate publică, Opera-
torul Economic desemnat câștigător care execută lucrările de constucție este în imposibilitate de finaliza calitativ 
proiectul.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Pe pracursul executării lucrărilor de construcții a retelelor de apeduct si canalizare din str. Ștefan cel Mare, s. 
Colonița din motivul condițiilor meteo nefavorabile care duc la necesitatea de a prelungi termenul de valabilitate a 
contractului până la data de 31.10.2022, pentru a finisa lucrările și a executa proiectul dat calitativ, din acest motiv s-a 
ajuns la concluzia că prelungirea termenului de valabilitate este necesar, inevitabil și nu poate fi evitat din punct de 
vedere tehnic, care nu v-a modifica valoarea obiectului.

        VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 10/09 din 10.09.2021 fost încheiat acor-
dul adiţional privind, majorarea valabilității contractului până la 31.10.2022.

Denumire operator economic Nr. şi data acordului adițional
SRL Structural Construct 3/1 25.07.2022

 

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 26.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Pîrlița
Localitate s.Pîrlița r.Ungheni
IDNO 1007601003172
Adresa s.Pîrlița, r.Ungheni
Număr de telefon 0236 64 236;
Număr de fax 0236 64 283
E-mail oficial conscompirlita@mail.ru
Adresa de internet www.pirlita.comuna.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vetrici Olga, 023664283, olga.vetrici@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de construcție ”Apeduct de apă potabilă s.Pîr-

lița”
Cod CPV 45247000-0
Valoarea estimată a achiziției 5 200175,00 lei MD, fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605596034438
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1605596034438?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 17.11.2020
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

--

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat

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

31.12.2020

Denumirea operatorului economic SRL ”Vipart Plus”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605596034438

Data: 11.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 145 666 lei MD

Inclusiv TVA: 6 174 799,26

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605596034438
http://www.pirlita.comuna.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605596034438
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605596034438


140

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 18 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic Legea 131din 03.07.15 art.76 alin.7. sub.4)
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante --
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

                Contractul de achiziți Nr. ocds-b3wdp1-MD-1605596034438 din 11.01.2021 prevede achiziționarea lucrărilor 
de construcție ”Apeduct de apă potabilă s.Pîrlița”.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

                Motivul modificării contractului de achiziții prin micșorare, se explică prin faptul că: 

1. Conform proiectului de execuție inițial, punctul de conexiune la conducta de apă potabilă a fost stația Căii 
Ferate Berești din orașul Ungheni, care se află la o distanță de aproximativ 25 km de la rezervoarele din satul Pîrlița, 
care presupune construcția și dotarea  a trei stații de pompare și alte lucrări de construcții. 

2. În perioada martie-iunie 2021 am obținut acordul proiectantului SRL ”Acvaproiect” și a consiliului raional 
Ungheni pentru conexiunea rezervoarelor la magistrala Zagarancea-Cornești care se află la distanța 350 m. de  la 
rezervoare de apă potabilă. Conexiunea rezervoarelor la magistrala Zagarancea-Cornești ne va permite să utilizăm 
rațional banii statului în vederea micșorării esențiale a volumului de lucrări de construcție, iar după darea în exploa-
tare cheltuieli de întreținere, transportarea și pomparea apei vor fi mai mici, ceea ce se va reflecta în prețul final 
pentru consumator. 

Așadar, din contractual de bază nr. ocds-b3wdp1-MD-1605596034438 din 11.01.2021 în valoare de 6 174 799,26 
inclusiv TVA, au fost executate lucrărie în sumă de 872 752,88 lei MD. Se exclud lucrările din proiectul de execuție, 
după cum urmează:

a) Din lotul I ”Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă - Alimentarea cu apă a satului 
Pîrlița, r.Ungheni (modificare etapa II), se exclud : 

- Deviz local 1-2 (-37,88 lei MD);

- Deviz local 2-1-1 (125 984,64 lei MD);

- Deviz local 2-1-2 (149 922,08 lei MD);

- Deviz local 2-2 (10 717,11 lei MD);

- Deviz local 2-3 (23392,55 lei MD);

- Deviz local 2-4-1 (4 406,96 lei MD);

- Deviz local 2-4-2 (43 132,16 leiMD);

- Deviz local 2-4-3 (18 779,88 lei MD);

- Deviz local 2-4-4 (-76,8 lei MD);

- Deviz local 2-4-5 (131 646,04 lei MD);

- Deviz local 2-5-1 (73 263,9 lei MD);

- Deviz local 2-5-2 (7 766,58 lei MD);

- Deviz local 2-5-3 (16 684,37 lei MD);

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605596034438
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605596034438
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- Deviz local 2-6-3 (22 403,05 lei MD);

- Deviz local 2-6-1 (32 533,98 lei MD);

- Deviz local 2-7 (26 045,95 lei MD);

- Deviz local 2-8 (362 960,17 lei MD);

- Deviz local 2-9 (40 144,62 lei MD);

- Deviz local 2-10 (16698,15 lei MD);

- Deviz local 4-1 (-212,83 lei MD);

- Deviz local 6 (-191,65 lei MD);

- Deviz local 7-1 (1 411 304,21 lei MD);

- Deviz local 7-2 (8 878,55 lei MD);

Total spre excludere din lotul I – 2 528 145,79 lei MD.

b) Din lotul II ”Alimentarea cu energie electrică și automatizare – Aprovizionarea cu apă a satului Pîrlița, r.Un-
gheni, (reabilitare)” se exclud următoarele lucrări:

- Deviz local 3-1 (259 307,30 lei MD);

- Deviz local 3-2 (77 210,60 lei MD);

- Deviz local 3-3 (27 837,17 lei MD);

- Deviz local 3-4 (35 759,24 lei MD);

- Deviz local 4-1 (127 989,54 lei MD);

- Deviz local 4-2 (172 210,61 lei MD);

- Deviz local 4-3 (15 532,78 lei MD);

- Deviz local 4-4 (118 303,50 lei MD);

- Deviz local 4-5 (57 706,64 lei MD);

- Deviz local 4-7 (11 278,73 lei MD);

- Deviz local 4-9 (47 008,72 lei MD);

- Deviz local 5-1 (79 806,67 lei MD);

- Deviz local 5-2 (237 734,90 lei MD);

- Deviz local 5-3 (12 248,45 lei MD);

- Deviz local 5-4 (102 892,74 lei MD);

- Deviz local 5-5 (55 791,01 lei MD);

- Deviz local 5-7 (11 278,73 lei MD);

- Deviz local 5-9 (47 008,72 lei MD);

- Deviz local 6 (9 963,64 lei MD);

- Deviz local 7 (177 661,50 lei MD);

- Deviz local 8 (81 419,75 lei MD);

- Deviz local 8-1 (508 276,40 lei MD);

- Deviz local 9 (337 777,92 lei MD);

- Deviz local 10 (20 800,25 lei MD);
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- Deviz local 11 (70 547,54 lei MD);

- Deviz local 12 (70 547,54 lei MD);

Total spre excludere din lotul II – 2 773 900,59 lei MD

Total se exclud din proiectul de execuție lucrările în valoare de 5 302 046,38 lei MD inclusiv TVA.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 29.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Rîșcani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11,mun. Chișinău

Număr de telefon 02244-43-07

Număr de fax 02249-77-42

E-mail oficial amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cenușa Tatiana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Cod CPV

 

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

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1649913089834

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649913089834?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.04.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nr.1 din 24 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL Polisanoprim
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru 28/2022/21055041

Data:06.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:268400,00

Inclusiv TVA: 289872

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649913089834
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic SRL Sanmedico
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru 29/2022/21055041

Data:06.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:181949,00

Inclusiv TVA: 196504,93
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

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

dului-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)

La contractul nr. 28/2022/21055041 din 06.06.2022 încheiat cu SRL Polisanoprim suma totală a contractului (289872 
lei MD) se micșorează cu 43480,80 lei MD, ceea ce constituie 15 % din suma totală contractului.

La contractul nr. 29/2022/21055041 din 06.06.2022 încheiat cu SRL Sanmedico suma totală a contractului (1966504,93 
lei MD) se micșorează cu 29417,31 lei MD, ceea ce constituie 15 % din suma totală contractului.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform ordinului comun al Ministerului Sănătății și a Companiei Naționale de Asigurări 
în Medicină nr. 605/133 –A  din 21.06.2022  cu privire la medicamentele și dispozitivele 
medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală începînd cu 
01.07.2022 consumabile și anume : teste și lancete pentru pacienții cu Diabet zaharat vor fi 
eliberate de către farmacii la prescrierea rețetei de către medicul de familie.  

VI.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție au fost încheiate acorduri adiţionale pri-
vind  micșorarea sumei contractelor cu 15%. 
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Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Polisanoprim 1 29.07.2022 40280,00 43480,80
SRL Sanmedico 1 29.07.2022 27238,25 29417,31

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1  din  25 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Lărguța
Localitate s.Lărguâa r-nul Cantemir
IDNO 1007601010286
Adresa MD-7328 s.Lărguța r-nul Cantemir
Număr de telefon 0273-76236 0273-76-238
Număr de fax 0273-76-238
E-mail oficial primarialarguta@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tarnovschi Liusea, 0273-76236

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

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri X□  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări la construcția fântînii arteziene şi a turnului 

de apă V-50 H-15 m în s.Lărguța r-nul Cantemir
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1320416.66
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21045406, ocds-b3wdp1-MD-1634217274723
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ https:/ htt-
ps://achizitii.md/ro/public/tender/21045406/
lot/11529544

Data publicării anunțului de participare 14 octombrie 2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu X□    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X□     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]



147

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

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

27 octombrie 2021

Denumirea operatorului economic S.C.Energoplat SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:25 

Data: 02 noiembrie 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1162242.23

Inclusiv TVA:1394690.68
Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 31 decembrie 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 Legea 131/03.07.2015 art.76alin (7)pt.1(a)
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

S-a constatat ,că în documetatia de proiect şi caietul de sarcini nu au fost incluse unele materiale şi volume 
de lucrări petru a finisa obiectul 

___________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pentru a finisa obiectul este necesar de procurat materialele necesare şi îndeplinirea lucrărilor adăugătoare 
conform devizului de cheltueli întocmit

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din  25 iulie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului de achizitie

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.C.ENERGOPLAT 
SRL

1 25.07.2022 65946-63 79135.96

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Региональный спортивный лицей – интернат 
мун. Комрат

Localitate UTA Gagauzia, г. Комрат
IDNO 1018601000135
Adresa Or. Comrat, Str. Lenin, 40
Număr de telefon 0 (298) 2-72-54
Număr de fax 0 (298) 2-72-55
E-mail oficial sport_licei@mail.ru
Adresa de internet lisc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Хор Х.Х.

069136663
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 665 000
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr  ocds-b3wdp1-MD-1637744661685
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21047461/

Data publicării anunțului de participare 24.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu v    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat v     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

09.12.2021

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637744661685
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Denumirea operatorului economic 1. Nivali – Prod SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:   2-2022

Data: 20.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

1. Nivali – Prod SRL- 111750,00 лей

Inclusiv TVA:

1. Nivali – Prod SRL- 134 100 лей

Termen de valabilitate 15.07.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

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

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Закупка продуктов питания осуществляется для питания учащихся. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с командированием учащихся на большое количество спортивных соревнований, расходы по питанию 
ниже запланированных, следовательно, контракт не исполнен в полном объеме.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3_din 13.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Nivali – Prod 
SRL

№ 2 14.07.2022 -59414,89 -71297,87

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



150

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6416 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  146A   din 11.08.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon 022 431 740
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Celac Nadejda

Tipul entității contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       

Obiectul de achiziție TERMINALUL DE MONITORIZARE LA DISTANTA
Anunțul de participare Nr.: 54A

Data publicării: 19.04.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_30_1.pdf

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

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

ООО Укравтоматика;

ООО ГРАНИТ МИКРО; 

ЧП НПП ПРОМЭКС
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 98 din 22.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire ЧП НПП ПРОМЭКС
IDNO 22065690
Date de contact 

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

+380412 48-25-47

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

119.685,00 USD

130.030,00 USD

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fara 
TVA

1 TERMINAL DE MONITORIZARE 
LA DISTANTA 31210000-1 291 un. 2b51522 din 

04.08.2022
119.685,00 

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

2. Alte informații:

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

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  147A   din 11.08.2022               

   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon 022 431 740
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Celac Nadejda

Tipul entității contractante şi obiectul principal 
de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achizi-
ția implică ori ar putea implica o altă formă de achi-
ziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenerge-
tic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii □       

Obiectul de achiziție Suportul licentelor
Anunțul de participare Nr.: 91P

Data publicării: 07.06.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_44_1.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 

S&T MOLD SRL

BTS PRO SRL

DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL

ICS RELIABLE SOLUTION DISTROBUITOR SRL

ICS SOFTLINE INTERNATIOPNAL SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat: 

SIEMENS SRL
Pe cale electronică: 5

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 92 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS SOFTLINE INTERNATIOPNAL SRL
IDNO 1010600019136
Date de contact 

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

022 855047

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

1.917.601 MDL, fara TVA

2.351.126 MDL, fara TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fara 
TVA

1 Microsoft 365 Business 
Standard Subscription 72261000-2 202 buc. 4s52722 din 

05.08.2022 1.361.265

2 Microsoft Exchange Onli-
ne  (Plan 1) Subscription 72261000-2 258 buc. 4s52722 din 

05.08.2022 556.336

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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4. 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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. ___ din _________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 128 din 28.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea vanelor, robinetelor şi produselor similare din oțel” 

 Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1644571088137

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 44111520-2

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 115 
(0101000);

Descrierea achiziției înainte şi după modificare: Înainte: Bunurile vor fi livrate în termen de până la 90 de zile din 
momentul semnării contractului. În urma modificării contractului nr. 128 din 28.04.2022 privind achiziționarea vane-
lor, robinetelor și produselor similare din oțel: Bunurile vor fi livrate în termen de până la 31.08.2022.

9. Creșterea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului rămâne neschimbată.

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea termenului conform solicitării 
furnizorului și a Mențiunii MF № 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor.

11. Data deciziei de atribuire a contractului: nr. 25 din 12 aprilie 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene şi/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

13. Denumirea şi adresa organismului de supraveghere şi ale organismului de soluționare a contestațiilor 
şi, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Metal feros prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fieca-

re lot în parte)

1 Lotul 1 Conform caietului 
de sarcini 

31122000-7 Armatura ø 6 A1 t 22 506 000

2 Lotul 2

31122000-7 Armatura ø 10 A1 t 20 460 000

3 Lotul 3

31122000-7 Armatura ø 16 A1 t 70 1 610 000

4 Lotul 4

31122000-7 Armatura ø 18 A1 t 2 46 000

5
Lotul 5

Conform caietului

de sarcini

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:achizitii@rednord.md
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31122000-7 Cornier  50x50x5 25 575 000

6 Lotul 6
31122000-7 Cornier  50x50x4 t 0,310 7 000

7 Lotul  7

31122000-7 Cornier  63x63x6 t 20 460 000

8 Lotul  8

31122000-7 Cornier  75x75x6 t 50 1 150 000

9 Lotul 9

31122000-7 Cornier  100x100x8 t 20 460 000

10 Lotul  10 Conform caietului 
de sarcini

31122000-7 Foi metal 3.0mm t 3 90 000

11 Lotul 11

Foi metal 5.0mm t 2 56 000

12 Lotul 12

31122000-7 Foi metal 6.0mm t 6 168 000

13 Lotul 13

31122000-7 Foi metal 2.0mm 
2500x1250

t 5,2 146 000

14 Lotul 14 Conform caietului 
de sarcini

31122000-7 Ţeava profil  40x25x2 t 0,310 7 200

Valoarea totală estimativă 5 741 200

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se  admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Modul de livrare ale bunurilor – la de-
pozitul Beneficiarului  în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu       

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
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eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor specificate în 
caietul de sarcini

Toate documentele să fie  semnate electronic 
și/sau semnate și ștampilate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică.

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț pe fiecare lot în 
parte şi corespunderea specificațiilor tehnice

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin SIA “RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

         Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

24. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu se aplică
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25. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: tranșa a doua 
în luna iunie 2022

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: 14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.05.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): nivelul 3 MD-111

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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