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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Zahărului suplimentar 

Nr. 32 din 16.08.2022 

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 Maria Chetrean, 022 - 409 -748

mariana.leu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține acce-
sul liber, direct, total și gratuit la documentația 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 Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea

bunurilor 
solicitate

Cantitate

Unitate de 
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estima-
tă fără TVA

1. 15831000-2 Zahăr 20 000 kg
Zahăr tos din sfeclă de zahăr. În ambalaj 

până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate 
minim 6 luni de la data livrării.

370 370,37 lei

Total: 370 370,37 lei

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

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

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

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 și prețul total din Anexa nr.23 din 
documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespun-
zător, 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 pro-
cedura 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.

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

Nivelul mi-
nim/ 

Obligativitate

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


5

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

1. Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documenta-
ția standard-confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

2.
Declarație privind valabilitatea 
ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documen-
tația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile  din data 
limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnă-
tură electronică;

Obligatoriu

3.
Garanția pentru ofertă – 1% din 
valoarea ofertei fără TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Documen-
tația standard - în original, emisă de o bancă comercială; 
Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de vala-
bilitate al ofertei - 60 zile din data limită de depunere a 
ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Obligatoriu

4. Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documen-
tația standard-confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

5. Specificații de preț Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documen-
tația standard-confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

6. DUAE
Completat conform modelului aprobat prin Ordinul Mi-
nistrului Finanțelor nr. 146  din 24.11.2020, confirmat prin 
semnătură electronică;

Obligatoriu

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc 
va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autori-
tăţii 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:

1. Dovada înregistrării de stat
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  confirma-
tă prin semnătură electronică;  

Obligatoriu

2.
Certificat de atribuire al contu-
lui bancar 

Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;

Obligatoriu

3.
Certificat de efectuare sistema-
tică a plăţii impozitelor, contri-
buțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certifica-
tului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republi-
cii Moldova - copie,  confirmată prin semnătură electro-
nică;

Obligatoriu

4. 
Certificat de atestă calitatea / 
conformitatea / inofensivitatea

eliberat de organul abilitat pentru fiecare lot, copie, confir-
mată prin semnătură electronică;

Obligatoriu

5.
Autorizație sanitară-veterinară 
de funcționare al transportului 
auto

eliberată de organul abilitat, copie, confirmată prin sem-
nătură electronică;

Obligatoriu

6.

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în situ-
ația condamnării  pentru par-
ticiparea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări crimina-
le, pentru corupţie, fraudă și/
sau spălare de bani.

completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finan-
țelor nr.145 din 24.11.2020, copie confirmată cu ștampila 
și semnătura participantului sau semnat electronic;

Obligatoriu

7.
Garanția de bună execuție 5% 
din suma contractului (în cazul 
semnării contractului)

Completată în conformitate cu anexa nr. 13 din Documen-
tația standard - în original, emisă de o bancă comercială; 
Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă la 
data de 31.12.2022. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Obligatoriu
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție 18.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate R licitație electronică, în 3 runde 
cu pasul minim 1%

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


7

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
din 07.07.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor Trastuzumabum 150 mg și Bevacizumabum 400 mg/16 ml necesare 
IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chiși-

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

Macari Doina

Tel.: 022-222-490

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

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

https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă de 
achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile 

sistemului de sănătate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
lot Cod CPV Denumire Lot

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referință
Valoarea 
estimată

1 33600000-6 Bevacizumabum 
400 mg/16 ml Bucată         529

ATC L01XC07. Forma farmaceutica 
Concentrat/sol.perfuz.. Mod de 

administrare i/v. Unitatea de masu-
ra flacon.

1712578,25

2 33600000-6 Trastuzumabum 
150 mg Bucată 2562

ATC L01XC03. Forma farmaceutica 
pulb./conc./sol.perf.. Mod de ad-

ministrare i/v. Unitatea de masura 
flacon.

3351710,88

          Total:  5064289,13
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut 
fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

Alte informații:

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

15.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

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 achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform necesităților și IMSP Institutul de 
Cardiologie pentru anul 2023

Din 15.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZA-
TE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 

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

dispozitive@capcs.gov.md

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)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea consumabilelor medicale pentru car-

diochirurgie conform necesităților și IMSP Institutul 
de Cardiologie pentru anul 2023   
    

Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V Nr. 

Lot
Denumire 

Lot Denumirea poziției Cantitatea U/m Specificarea tehnică deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă

33
10

00
00

-1

1

Set pentru 
punctie si 
cateterizare    
arteriala G-22

Set pentru punctie si    
cateterizare    arteria-
la G-22

250 bucată

Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan. 
Lungime 5 cm. 
Diametru extern 0,7-0,8 mm.  Rentghencontrast. 
Cu aripioare pentru fixare. Ac pentru punctie.  
Gid(conducator) metallic drept 100. Steril

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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33

10
00

00
-1

2

Set pentru 
punctie si    
cateterizare 
arteriala G-20

Set pentru punctie si    
cateterizare arteriala 
G-20

250 bucată

Set pentru punctie si    cateterizare arteriala G-20 
Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan. 
Lungime 12-15 cm 
Rentghencontrast.Cu aripioare pentru fixare Ac 
pentru punctie.Gid(conducator) metallic drept 
150.  Steril

33
10

00
00

-1

3

Sisteme pen-
tru masura-
rea presiunii 
arteriale 
directe, get-
abile, adult,      
tehnologia 
“UTAH”,com-
patibil cu 
monitor ePM 
15 Mindray

Sisteme pentru 
masurarea presiunii 
arteriale directe, get-
abile, adult,      tehno-
logia “UTAH”,compat-
ibil cu monitor ePM 
15 Mindray cu 2 linii

400 bucată

Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale di-
recte, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compat-
ibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii   a. Di-
apazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg.b. 
Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV 
c. Protecţie de impulsul defibrilatorului b.suport 
pentru amplasarea si fixarea  sennzorilor de presi-
une arteriala si venoasa 
      

33
10

00
00

-1

4

Cablu pentru 
măsurarea 
presiunii arte-
riale invazive 
pentru mon-
itoarele ePM 
15 Mindray 
compatibile cu 
sistemele pen-
tru masurarea 
presiunii arte-
riale directe

Cablu pentru măsu-
rarea presiunii arte-
riale invazive pentru 
monitoarele MIN-
DRAY compatibile 
cu sistemele pentru 
masurarea presiunii 
arteriale directe

5 bucată

Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale in-
vazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile 
cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale 
directe                               Protectie de impulsuri elec-
trice 
Lungimea cablului 275 – 300 cm 
      

33
10

00
00

-1 5

Sistemă de 
perfuzie  cu  
dozator de 
debit integrat

Sistema Intrafix 200 bucată

Sistemă de perfuzie  cu  dozator de debit integrat 
Material Sistema Intrafix : poliuretan 
Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la 
-250 ml/ora 
Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: ml/h 
Cu viteză constantă de perfuzare 
Steril 
Transparent

33
10

00
00

-1

6 Dop 
universal

Dop universaL, pent-
ru sisteme de perfuz-
ie si catetere

2000 bucată
Dop universaL, pentru sisteme de perfuzie si ca-
tetere Tip male-female 
Steril:

33
10

00
00

-1

7

Sensor pent-
ru măsurarea 
saturaţiei de 
oxigen la de-
get (SpO2)

Sensor pentru ma-
surarea saturatiei 
de oxigen la deget. 
Pentru adulţi 
>30 kg

10 bucată

Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la 
deget. Pentru adulţi >30 kg Fără latex 
Cu pelicula adeziva 
Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.

33
10

00
00

-1

8

Sistem - 
Recipient 
pentru 
acumularea 
eliminarilor 
biologice 
din plaga tip 
“NOVOVAC” 

Sistem de vacuum 
mic  (cu presiune 
negativa mica in  re-
cipient)

100 bucată

Sistem de vacuum mic  (cu presiune 
negativa mica in  recipient) Set compus din: 
1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si men-
tine vacuumul 
2. Tub de conexiune – 
drenaj din Redon 
3.Clamp-cleste pentru 
obturarea drenului 
4.Conector etajat in 
nivele 
Transparent-Obligator 
Steril-Obligator 
Capacitatea colectorului-250 ml 
Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile 
Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18                 
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9

Sistem - 
Recipient 
pentru 
acumularea 
eliminarilor 
biologice 

Sistem de vacuum 
cu presiune mare tip 
“Polyseal”

400 bucată

Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” 
Tub de conexiune la sitema de vacuum 
Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural 
transparent 
Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului 
eliminarilor la fiecare ora 
Cu fixatoare metalice 
Steril 
Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml

33
10

00
00

-1

10

Sistem - 
Recipient 
pentru 
acumularea 
eliminarilor 
biologice 

Sistem de vacuum 
cu presiune mare tip 
“Polyseal”

30 bucată

Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” 
Tub de conexiune la sitema de vacuum 
Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural 
transparent 
Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului 
eliminarilor la fiecare ora 
Cu fixatoare metalice 
Steril 
Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml

33
10

00
00

-1 11

Colectoare 
de vacuum 
pentru as-
piratorul 
“FazziniF-30 
(consumabil)

Colectoare de vac-
uum pentru aspi-
ratorul “FazziniF-30 
(consumabil)

10 bucată

Colectoare de vacuum pentru aspiratorul “Fazz-
iniF-30 (consumabil)                    Capacitate: 2000 ml 
Material: Plastic transparent 
Cu marcaj: obligator 
Reutilizabil: obligator  
Cu capac detaşabil: obligator 
Cu posibilitate de resterilizare - obligator

33
10

00
00

-1 12

Sisteme de 
infuzie a 
lichidelor 
pînă la 48 h 
compatibile 
cu Infuzomat 
Compact 
Plus

Sisteme de infuzie a 
lichidelor pînă la 48 h 
compatibile cu Infu-
zomat Compact Plus

1200 bucată

Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h com-
patibile cu Infuzomat Compact Plus Calitati: 
-tub calibrat din silicon 
-nu conține latex 
Rezistent la presiune (4 bari) 
Lungimea tubului 300cm

33
10

00
00

-1

13

Cabluri pentru 
masurarea 
temperaturii 
rectale şi 
esofagiene  
pentru car-
dio-monitoare     

Pentru adulţi 2 bucată

Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi 
esofagiene  pentru cardio-monitoare     Pentru 
adulţi  Protecţie de impulsul defibrilatorului: Dia-
metrul Pina la 3.8 mm 
Lungimea 180-250 cm 
Rezistente la prelucrarea cu antiseptice

33
10

00
00

-1

14

Sistem aspi-
ratie traheala 
circuit inchis 
72 ore 12 FR

Sistem aspiratie tra-
heala circuit inchis 72 
ore 12 FR

10 bucată

 Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, 
port pentru administrare medicamente, control al 
aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ 
sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda 
Prezentarea de mostre la momentul licitatiei 
REF 22714186-5

33
10

00
00

-1

15

Sistem aspi-
ratie traheala 
circuit inchis 
72 ore 14 FR

Sistem aspiratie tra-
heala circuit inchis 72 
ore 14 FR

40 bucată

 Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, 
port pentru administrare medicamente, control al 
aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ 
sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda 
Prezentarea de mostre la momentul licitatiei 
REF 22714186-5

33
10

00
00

-1

16

Sistem aspi-
ratie traheala 
circuit inchis 
72 ore 16 FR

Sistem aspiratie tra-
heala circuit inchis 72 
ore 16 FR

10 bucată

 Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, 
port pentru administrare medicamente, control al 
aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ 
sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda 
Prezentarea de mostre la momentul licitatiei 
REF 22714186-5
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17 Mandren tip 
Bougie 10 FR

Mandren tip Bougie 
10 FR 2 bucată

Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara 
a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii 
greu de intubate 
5.0mm /700 mm                                                                                                                            
3.3 mm/700 mm                                                                                                                
Prezentarea de mostre la momentul licitatiei

33
10

00
00

-1

18 Mandren tip 
Bougie15 FR

Mandren tip 
Bougie15 FR 2 bucată

Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara 
a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii 
greu de intubate 
5.0mm /700 mm                                                                                                                            
3.3 mm/700 mm                                                                                                                
Prezentarea de mostre la momentul licitatiei

33
10

00
00

-1

19 Absorber 
CO2 Absorber CO2 20 bucată Absorber CO2 1un-5kg

33
10

00
00

-1

20

Tuburi pen-
tru intubare 
endotraheală 
cu manjetă 
si aspiratie 
supraglotica  
7.5

Tuburi pentru intu-
bare endotraheală cu 
manjetă si aspiratie 
supraglotica  7.5

10 bucată

Material - Polivinilclorid 
Termoplastic  
Linie radiopaca, Rö-contrasta 
Termoplastica la 37C 
Baloneta de presiune joasa  
Sonda de aspiratie supraglotica 
Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg 
Marcaj in cm pe toata lungimea tubului 
Sterilizare cu etilenoxid 
Prezentarea de mostrela momentul licitatiei                                                                                                                                       
                                                              
ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul pro-
ducatorului care confirma calitatea  produsului pentru 
achizitionare este obligator de prezentat la licitatie

33
10

00
00

-1

21

Tuburi pen-
tru intubare 
endotraheală 
cu manjetă 
si aspiratie 
supraglotica  
8.0

Tuburi pentru intu-
bare endotraheală cu 
manjetă si aspiratie 
supraglotica  8.0

20 bucată

Material - Polivinilclorid 
Termoplastic  
Linie radiopaca, Rö-contrasta 
Termoplastica la 37C 
Baloneta de presiune joasa  
Sonda de aspiratie supraglotica 
Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg 
Marcaj in cm pe toata lungimea tubului 
Sterilizare cu etilenoxid 
Prezentarea de mostrela momentul licitatiei                                                                                                                                       
                                                              
ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul pro-
ducatorului care confirma calitatea  produsului pentru 
achizitionare este obligator de prezentat la licitatie

33
10

00
00

-1

22

Tuburi pen-
tru intubare 
endotraheală 
cu manjetă 
si aspiratie 
supraglotica 
8.5

Tuburi pentru intu-
bare endotraheală cu 
manjetă si aspiratie 
supraglotica 8.5

10 bucată

Material - Polivinilclorid 
Termoplastic  
Linie radiopaca, Rö-contrasta 
Termoplastica la 37C 
Baloneta de presiune joasa  
Sonda de aspiratie supraglotica 
Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg 
Marcaj in cm pe toata lungimea tubului 
Sterilizare cu etilenoxid 
Prezentarea de mostrela momentul licitatiei                                                                                                                                       
                                                              
ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul pro-
ducatorului care confirma calitatea  produsului pentru 
achizitionare este obligator de prezentat la licitatie
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23

Tub-traheos-
tomice cu 
manjetă tip 
„Portex”, 7.5

Tub-traheostomice 
cu manjetă tip „Por-
tex”, 7.5

1 bucată
Material  polivinilclorid, steril, siliconizată, netox-
ică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în 
manjetă pînă la 20mm H2O

33
10

00
00

-1

24

Tub-traheos-
tomice cu 
manjetă tip 
„Portex”,8.0

Tub-traheostomice 
cu manjetă tip „Por-
tex”,8.0

1 bucată
Material  polivinilclorid, steril, siliconizată, netox-
ică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în 
manjetă pînă la 20mm H2O

33
10

00
00

-1

25

Tub-traheos-
tomice cu 
manjetă tip 
„Portex”, 8.5

Tub-traheostomice 
cu manjetă tip „Por-
tex”, 8.5

1 bucată
Material  polivinilclorid, steril, siliconizată, netox-
ică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în 
manjetă pînă la 20mm H2O

33
10

00
00

-1 26

Trusa Tra-
heostomica 
Percutanata 
cu Forceps 
Nr. 7,0

Trusa Traheostomica 
Percutanata cu For-
ceps Nr. 7,0

1 bucată

Bisturiu 
Ac introducator 14G 
Seringa 10ml 
Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere 
Dilatator 
Forceps de dilatare cu ghidaj 
tub (canula) traheostomie si obturator tubular

33
10

00
00

-1 27

Trusa Tra-
heostomica    
Percutanata 
cu ForcepsNr. 
8,0

Trusa Traheostomica    
Percutanata cu For-
cepsNr. 8,0

1 bucată

Bisturiu 
Ac introducator 14G 
Seringa 10ml 
Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere 
Dilatator 
Forceps de dilatare cu ghidaj 
tub (canula) traheostomie si obturator tubular

33
10

00
00

-1

28

Cablu pen-
tru pacient, 
pentru 
conectarea 
electrozilor 
de stimulare 
cardiaca 
temporara, 
compatibil 
cu cardio-
stimulatorul 
Medtronic 
model 5433 
A 

Cablu pentru pacient, 
pentru conectarea 
electrozilor de stim-
ulare cardiaca tem-
porara, compatibil cu 
cardiostimulatorul 
Medtronic model 
5433 A 

2 bucată
Cablu pentru pacient, pentru conectarea electro-
zilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil 
cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A 

33
10

00
00

-1

29

Cablu pen-
tru pacient, 
pentru 
conectarea 
electrozilor 
de stimulare 
cardiaca 
temporara, 
compatibil 
cu cardio-
stimulatorul 
Medtronic 
model 5433 V 

Cablu pentru pacient, 
pentru conectarea 
electrozilor de stim-
ulare cardiaca tem-
porara, compatibil cu 
cardiostimulatorul 
Medtronic model 
5433 V 

2 bucată
Cablu pentru pacient, pentru conectarea electro-
zilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil 
cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V 
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30

Cablu chirurgical 
pentru conectarea 
electrozilor de 
stimulare cardiaca 
temporara, 
compatibil cu 
cardiostimulatorul 
Medtronic model 
5392  

Cablu chirurgical 
pentru conectarea 
electrozilor de 
stimulare cardiaca 
temporara, 
compatibil cu 
cardiostimulatorul 
Medtronic model 
5392  

9 bucată Lungime mai mare de 3 metri

33
10

00
00

-1 31

Cablu pentru 
monitorizarea 
temperaturii la 
suprafata pielii, 
adulti, compatibil 
cu monitor ePM 15 
Mindray

Cablu pentru 
monitorizarea 
temperaturii la 
suprafata pielii, 
adulti, compatibil 
cu monitor ePM 15 
Mindray

5 bucată
Cablu pentru monitorizarea temperaturii la 
suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 
15 Mindray

33
10

00
00

-1 32
Mansete de 
perfuzie sub 
presiune 

Mansete de perfuzie 
sub presiune 5 bucată

Mansete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent 
Cu cheotoare pentri agatarea pe stativul de 
perfuzii 
Lavabila la temperatura: 60° C 
Manometru: Ø 49 mm, 0~300 mm Hg 
Valva de siguranta incorporata 
Supapa de aer: material, reglaj fin 
Para presiune: Latex Free

33
10

00
00

-1

33

Lama de 
unică 
folosință 
Macintosh 
compatibile 
cu video 
laringoscop 
MEDCAPTAIN 
model VS-
10S

Lama de unică 
folosință Macintosh 
compatibile cu 
video laringoscop 
MEDCAPTAIN model 
VS-10S

20 bucată
Lama de unică folosință Macintosh compatibile 
cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S. 
pentru maturi unica folosinta M3D

33
10

00
00

-1 34

Cablu ECG 
integru cu 
5 fire cleste, 
tip IEC 
compatibil cu 
monitor ePM 
15 Mindray

Cablu ECG integru 
cu 5 fire cleste, tip 
IEC compatibil cu 
monitor ePM 15 
Mindray

3 bucată Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC 
compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

33
10

00
00

-1 35

Senzor SpO2 
reutilizabil, 
tip cleste, 
adult, 
compatibil cu 
Monitor ePM 
15 Mindray

Senzor SpO2 
reutilizabil, tip cleste, 
adult, compatibil 
cu Monitor ePM 15 
Mindray

5 bucată Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, 
compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray

33
10

00
00

-1

36

Cablu 
pentru NIBP 
compatibil cu 
monitor  ePM 
15 Mindray

Cablu pentru NIBP 
compatibil cu 
monitor  ePM 15 
Mindray

5 bucată Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor  ePM 15 
Mindray
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37

Manjeta NIBP 
reutilizabila, 
adult, 
compatibil cu 
monitor ePM 
15 Mindray

Manjeta NIBP 
reutilizabila, adult, 
compatibil cu 
monitor ePM 15 
Mindray 25-35 cm

1 bucată Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu 
monitor ePM 15 Mindray 25-35 cm

33
10

00
00

-1

38

Manjeta NIBP 
reutilizabila, 
adult, 
compatibil cu 
monitor ePM 
15 Mindray

Manjeta NIBP 
reutilizabila, adult, 
compatibil cu 
monitor ePM 15 
Mindray 33-45 cm

1 bucată Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu 
monitor ePM 15 Mindray 33-45 cm

33
10

00
00

-1 39

Capcana de 
apa DRYLINE 
IIwater 
trap, adult, 
compatibil cu 
modulul de 
gaz Mindray

Capcana de apa 
DRYLINE IIwater trap, 
adult, compatibil 
cu modulul de gaz 
Mindray

2 bucată
Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, 
compatibil cu modulul de gaz Mindray 10 buc/
cutie, cantitatea va fi pentru cutii

33
10

00
00

-1 40

Tub 
monitorizare 
CO2 
Sampling 
line , adult, 
compatibil cu 
modulul de 
gaz Mindray

Tub monitorizare 
CO2 Sampling line 
, adult, compatibil 
cu modulul de gaz 
Mindray

2 bucată
Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, 
compatibil cu modulul de gaz Mindray25buc/
cutie, cantitatea va fi pentru cutii

33
10

00
00

-1 41

Hirtie 
terminca 
pentru 
printer 
50mm x 15 m 
compatibil cu 
monitor ePM 
15 Mindray

Hirtie terminca 
pentru printer 50mm 
x 15 m compatibil 
cu monitor ePM 15 
Mindray

5 bucată Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m 
compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

33
10

00
00

-1 42

Senzor O2 
tip galvanic 
compatibil 
cu masina 
de anestezie 
WATO EX-65 
PRO Mindray

Senzor SpO2 
reutilizabil, tip cleste, 
adult, compatibil 
cu Monitor uMEC12 
Mindray

1 bucată

Determinarea FiO2in circuitul respirator a 
ventilatorului Mindray 
Limitele determinarii concentratiei oxigenului 
21-100%

33
10

00
00

-1 43

Cablu ECG 
integru cu 
5 fire cleste, 
adult, tip IEC 
compatibil 
cu monitor 
uMEC12 
Mindray

Cablu ECG integru 
cu 5 fire cleste, adult, 
tip IEC compatibil 
cu monitor uMEC12 
Mindray

1 bucată Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC 
compatibil cu monitor uMEC12 Mindray

33
10

00
00

-1 44

Senzor SpO2 
reutilizabil, 
tip cleste, 
adult, 
compatibil 
cu Monitor 
uMEC12 
Mindray

Senzor SpO2 
reutilizabil, tip cleste, 
adult, compatibil 
cu Monitor uMEC12 
Mindray

1 bucată Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, 
compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray
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10
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00
-1 45

Manjeta NIBP 
reutilizabila, 
adult, 
compatibil 
cu monitor 
uMEC12 
Mindray

Manjeta NIBP 
reutilizabila, adult, 
compatibil cu 
monitor uMEC12 
Mindray

1 bucată Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu 
monitor uMEC12 Mindray           25-35cm

33
10

00
00

-1

46

Linie de 
extensie 
pentru 
sisteme de 
perfuzie trio

Linie de extensie 
pentru sisteme de 
perfuzie trio

50 bucată

Adulti,                                                                                                                              
Conectorul menține o extensie 
flexibilă cu trei seturi IV suplimentare, 
conectate la linia IV primară,                                                                                                                                         
                                                                                          
Compatibil  Luer-Slip și Luer-Lock,                                                                                
Clemă glisantă nedemontabilă,                                                                                        
Conector rotativ Spin-Lock,                                                                                                            
Rezistent la înaltă presiune,                                                                                             
Supapă de reținere,                                                                                                                     
Nu este fabricat cu DEHP,                                                                                                            
Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural

33
10

00
00

-1

47

Linie de 
extensie 
pentru 
sisteme de 
perfuzie 
quadro

Linie de extensie 
pentru sisteme de 
perfuzie quadro

50 bucată

Adulti,                                                                                                                              
Conectorul menține o extensie flexibilă 
cu patru seturi IV suplimentare, 
conectate la linia IV primară,                                                                                                                                         
                                                                                          
Compatibil  Luer-Slip și Luer-Lock,                                                                                
Clemă glisantă nedemontabilă,                                                                                        
Conector rotativ Spin-Lock,                                                                                                            
Rezistent la înaltă presiune,                                                                                             
Supapă de reținere,                                                                                                                     
Nu este fabricat cu DEHP,                                                                                                            
Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural

33
10

00
00

-1

48

Filtru HME tip 
butoias cu 
port oxigen 
pentru 
canula 
traheala

Filtru HME tip 
butoias cu port 
oxigen pentru canula 
traheala

50 bucată Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru 
canula traheala

33
10

00
00

-1

49

Filtru HME 
hartie pentru 
canula 
traheala

Filtru HME hartie 
pentru canula 
traheala

50 bucată Filtru HME hartie pentru canula traheala

33
10

00
00

-1

50
Masca apnee 
nazala 
marimea M

Masca apnee nazala 
marimea M 1 bucată

Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen.   
- Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. 
- Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare 
usoară și sigură. 
- Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată 
cu confort sporit. 
- Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și 
mobilitate maximă. 
- Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. 
- Realizată din material transparent care permite o bună 
vedere a gurii și a zonei nazale. 
- Volumul mic al interiorului duce la reducerea 
cantității de CO2 expirat rămas în mască.                                                                                                                               
Materiale utilizate: 
Rama de mască: policarbonat (PC) 
Pad de frunte: silicon 
Ham: Nylon + Spandex 
Perne: silicon                                                                                                                            
-NU conține latex, PVC sau ftalați
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51
Masca apnee 
nazala 
marimea L

Masca apnee nazala 
marimea L 2 bucată

Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen.   
- Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. 
- Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare 
usoară și sigură. 
- Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată 
cu confort sporit. 
- Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și 
mobilitate maximă. 
- Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. 
- Realizată din material transparent care permite o bună 
vedere a gurii și a zonei nazale. 
- Volumul mic al interiorului duce la reducerea 
cantității de CO2 expirat rămas în mască.                                                                                                                               
Materiale utilizate: 
Rama de mască: policarbonat (PC) 
Pad de frunte: silicon 
Ham: Nylon + Spandex 
Perne: silicon                                                                                                                            
-NU conține latex, PVC sau ftalați

33
10

00
00

-1 52

Senzor O2 
tip galvanic 
compatibil 
cu masina 
de anestezie 
WATO EX-65 
PRO Mindray

Senzor O2 tip 
galvanic compatibil 
cu masina de 
anestezie WATO EX-
65 PRO Mindray

1 bucată Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de 
anestezie WATO EX-65 PRO Mindray

33
10

00
00

-1

53

Senzor O2 
tip galvanic 
compatibil cu 
ventilator SV 
650 Mindray

Senzor O2 tip 
galvanic compatibil 
cu ventilator SV 650 
Mindray

6 bucată Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 
650 Mindray

33
10

00
00

-1

54

Kit-ul de 
mentenanta 
1 an, 
compatibil cu 
ventilator SV 
650 Mindray

Kit-ul de mentenanta 
1 an, compatibil cu 
ventilator SV 650 
Mindray

6 bucată Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu 
ventilator SV 650 Mindray

33
10

00
00

-1 55

Kit-ul de 
mentenanta 
1 an, 
compatibil 
cu masina 
de anestezie 
WATO EX-65 
PRO Mindray

Kit-ul de mentenanta 
1 an, compatibil cu 
masina de anestezie 
WATO EX-65 PRO 
Mindray

1 bucată Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina 
de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray

33
10

00
00

-1 56

Set senzor 
de flux 
(inspir, expir) 
compatibil 
cu masina 
de anestezie 
WATO EX-65 
PRO Mindray

Set senzor de 
flux (inspir, expir) 
compatibil cu masina 
de anestezie WATO 
EX-65 PRO Mindray

1 bucată Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu 
masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray

33
10

00
00

-1 57

Electrozi 
miocardiali 
pentru 
stimulare 
temporară 
Cu 2 ace 
  

Electrozi miocardiali 
pentru stimulare 
temporară Cu 2 ace 
  

700 bucată

Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară 
cu 2 ace. 2/0. Lungimea (cm ) 80-150 cm; Forma 
acului miocardial 3/8. Forma acului penetrant 
drept 
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Electrozi 
miocardiali 
pentru 
stimulare 
temporară 
Cu 5 ace 
  

Electrozi miocardiali 
pentru stimulare 
temporară Cu 5 ace 
  

5 bucată

Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară 
cu 5 ace. 3/0. Lungimea (cm ) 60-220 cm; Forma 
acului miocardial curved curved . Forma acului 
penetrant Polyethylene.Tub de protectie 1.5 mm 
   
  
  

33
10

00
00

-1

59

Canulă 
pentru 
recoltarea 
venei folosite 
la bypass Ao-
coronarian

Canulă pentru 
recoltarea venei 
folosite la bypass Ao-
coronarian

50 bucată
Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass 
Ao-coronarian. Vîrf oblic (beveled tip).Lungimea – 
5 cm; Diametrul – 3 mm

33
10

00
00

-1

60

Sistem de 
stabilizare 
ţesuturi  
Octopus 4 
sau 4,3 tissue 
stabiliser

Sistem de stabilizare 
ţesuturi 
 Octopus 4 sau 4,3 
tissue stabiliser

5 bucată

Sistem de atașare care permite rotirea cu 360º a 
părţii de susţinere braţ flexibil cu flexibilitate mare 
în poziţionare.Sistem de atașare care permite roti-
rea a părţii de susţinere braţ în poziţionare 

33
10

00
00

-1 61

Sistem de 
curăţire 
a locului 
anastamozei  
(Blower/
Mister 
System 
Clearview)

Sistem de curăţire a 
locului anastamozei  
(Blower/Mister 
System Clearview)

5 bucată

Sistem ce folosește un amestec gaz/fluid pentru 
a curăţi locul anastamozei.Sistem ce folosește un 
amestec întrerupător pe mîner pentru a controla 
pornirea și oprirea furnizării amestecului

33
10

00
00

-1

62
Sistem pentru 
aspiratie externă 
în set cu tub 
(cardiochirurgical

Sistem pentru aspi-
ratie externă în set 
cu tub (cardiochirur-
gical)

400 bucată

Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (car-
diochirurgical). Steril. Lungimea tubului  3 m. Dia-
metrul lumenului 0,7 cm. Canula din  Polietilena, 
transparent. 

33
10

00
00

-1

63

Tub pentru 
drenaj 
pleural drept, 
din silicon, 
steril 24 ch

Tub pentru drenaj 
pleural drept, din 
silicon, steril 24 ch

40 bucată Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 
24 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

64

Tub pentru 
drenaj 
pleural drept, 
din silicon, 
steril 28 ch

Tub pentru drenaj 
pleural drept, din 
silicon, steril 28 ch

50 bucată Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 
24 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

65

Tub pentru 
drenaj 
pleural drept, 
din silicon, 
steril 30 ch

Tub pentru drenaj 
pleural drept, din 
silicon, steril 30 ch

150 bucată Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 
24 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

66

Tub pentru 
drenaj 
pleural drept, 
din silicon, 
steril 32 ch

Tub pentru drenaj 
pleural drept, din 
silicon, steril 32 ch

150 bucată Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 
24 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

67

Tub pentru 
drenaj 
pleural drept, 
din silicon, 
steril 34 ch

Tub pentru drenaj 
pleural drept, din 
silicon, steril 34 ch

30 bucată Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 
24 ch. Lungimea 520 mm
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68

Tub pentru 
drenaj pleu-
ral apirogen, 
din silicon, 
steril 28 ch

Tub pentru drenaj 
pleural apirogen, din 
silicon, steril 28 ch

100 bucată Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, 
steril 28 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

69

Tub pentru 
drenaj 
pleural 
apirogen, din 
silicon, steril 
30 ch

Tub pentru drenaj 
pleural apirogen, din 
silicon, steril 30 ch

150 bucată Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, 
steril 30 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

70

Tub pentru 
drenaj 
pleural 
apirogen, din 
silicon, steril 
32 ch

Tub pentru drenaj 
pleural apirogen, din 
silicon, steril 32 ch

150 bucată Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, 
steril 32 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

71

Tub pentru 
drenaj 
pleural 
apirogen, din 
silicon, steril 
34 ch

Tub pentru drenaj 
pleural apirogen, din 
silicon, steril 34 ch

30 bucată Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, 
steril 34 ch. Lungimea 520 mm

33
10

00
00

-1

72

Seturi 
tournichet 
şi şnururi 
pentru 
venele cave

Seturi tournichet şi 
şnururi pentru venele 
cave

50 set

Confecţionate din tuburi rigide prevăzute 
pentru a strînge şnurul în jurul canulei cave. 
Confecţionate din plastic, capăt metalic cu două 
piese taietoare  capabile  să derondeze o rondelă. 
2 bucăţi cu 2 şnururi de nyilon 
Lungimea 14-15cm

33
10

00
00

-1

73

Perforator 
pentru aortă 
destinat 
chirurgiei 
coronariene 
pentru a 
de cupa 
o rondelă 
de aortă 
ascendentă 
realizînd 
conturi 
precise 
(punch) 
Diametrul 
3,5 mm

Perforator pentru 
aortă 
destinat chirurgiei 
coronariene pentru 
a de cupa o rondelă 
de aortă ascendentă 
realizînd conturi 
precise 
(punch) Diametrul 
3,5 mm

10 bucată

Perforator pentru aortă 
destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa 
o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi 
precise 
(punch) Diametrul 
3,5 mm

33
10

00
00

-1

74

Perforator 
pentru aortă 
destinat 
chirurgiei 
coronariene 
pentru a de 
cupa o rondelă 
de aortă 
ascendentă 
realizînd 
conturi precise 
(punch) 
Diametrul 
4,0 mm

Perforator pentru 
aortă 
destinat chirurgiei 
coronariene pentru 
a de cupa o rondelă 
de aortă ascendentă 
realizînd conturi 
precise 
(punch) Diametrul 
4,0 mm

40 bucată

Perforator pentru aortă 
destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa 
o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi 
precise 
(punch) Diametrul 
4,0 mm
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75

Perforator 
pentru aortă 
destinat 
chirurgiei 
coronariene 
pentru a 
de cupa 
o rondelă 
de aortă 
ascendentă 
realizînd 
conturi 
precise 
(punch) 
Diametrul 
4,4  mm

Perforator pentru 
aortă 
destinat chirurgiei 
coronariene pentru 
a de cupa o rondelă 
de aortă ascendentă 
realizînd conturi 
precise 
(punch) Diametrul 
4,4  mm

40 bucată

Perforator pentru aortă 
destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa 
o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi 
precise 
(punch) Diametrul 
4,4  mm

33
10

00
00

-1

76

Ac pentru 
artera ma-
mara interna 
stinga la virf 
cu oliva

Ac pentru artera ma-
mara interna stinga 
la virf cu oliva

50 bucată Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu 
oliva. Lungimea30 mm

33
10

00
00

-1

77 Ceară sterilă 
pentru stern

Ceară sterilă pentru 
stern 400 bucată Ceară sterilă pentru stern greutatea2,5gr

33
10

00
00

-1

78

Perii burete 
pentru 
prelucrarea 
mîinilor 
preoperator

Perii burete pentru 
prelucrarea mîinilor 
preoperator

1750 bucată

Perie de unică folosință, prevăzut cu burete 
chirurgical aplicat  impregnat cu 20 ml de 
diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat 
pentru personal chirurgical în obținerea 
autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie 
de plastic cu rol de curățare fină fără a leza 
tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml 
de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și 
dezinfecție. Imbibate cu betadina. Lăţimea 5-6 
cm; Lungimea 8-9 cm

33
10

00
00

-1 79

Perii burete 
pentru 
prelucrarea 
mîinilor 
preoperator

Perii burete pentru 
prelucrarea mîinilor 
preoperator

1000 bucată

Perie de unică folosință, prevăzut cu burete 
chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină – 
betadină. Perie de plastic cu rol de curățare fină 
fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 
20 ml de iod povidină – betadină cu rol de lavaj și 
dezinfecție. Imbibate cu clorhexidina. Lăţimea 5-6 
cm; Lungimea 8-9 cm

33
10

00
00

-1

80
Clipse, 
„Ethicon” LT 
100

Clipse, „Ethicon” LT 
100 6000 bucată În bloc cîte 6 clipse.LT 100

33
10

00
00

-1

81
Clipse, 
„Ethicon” LT 
200

Clipse, „Ethicon” LT 
200 6000 bucată În bloc cîte 6 clipse.LT 200

33
10

00
00

-1

82

Clipatoare 
pentru 
clipsele, 
echivalent 
Tip „Ethicon

Clipatoare pentru 
clipsele, echivalent 
Tip „Ethicon

5 bucată
Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon.
Pentru clipsele LT 100 Mîner culoare  Albastru 
Lungimea 180
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Plasturi sterili 
autoadezivi 
Cosmopor  E 
10 cm/ 8 cm

Plasturi sterili 
autoadezivi 
Cosmopor  E 10 cm/ 
8 cm

700 bucată

Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant. 
Corpul absorbant are o capacitate mare de 
absorbtie, oferind in acelasi timp protectia 
mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat 
hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de 
apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, 
delicat fata de piele.10 cm/ 8 cm

33
10

00
00

-1

84

Plasturi sterili 
autoadezivi 
Cosmopor  E 
25 cm/10 cm        

Plasturi sterili 
autoadezivi 
Cosmopor  E 25 
cm/10 cm        

500 bucată

Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant 
Corpul absorbant are o capacitate mare de 
absorbtie, oferind in acelasi timp protectia 
mecanica a plagii 
Materialul exterior, impregnat hidrofob este 
permeabil pentru aer si vapori de apa.Adeziv 
hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de 
piele.25 cm/10 cm 

33
10

00
00

-1

85
Pară pentru 
irigare.Pentru 
operații 

Pară pentru irigare.
Pentru operații 40 bucată Pară pentru irigare. Pentru operații.Capăt moale, 

volum 200 – 350 ml

33
10

00
00

-1

86 Stapler chi-
rurgical Stapler chirurgical 450 bucată Stapler chirurgical

33
10

00
00

-1

87

Conector 
de aspiratie 
sub unghi cu 
virful conic

Conector de aspiratie 
sub unghi cu virful 
conic

50 bucată
Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic.
Diametrul exterior 6 mm 
Nr ochilor 4

33
10

00
00

-1

88

Surgicel 
pentru 
hemostaza 
locală, 
absorbabil

Surgicel pentru 
hemostaza locală, 
absorbabil

20 bucată Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil. 
Mărimea 5x7 cm

33
10

00
00

-1

89 Burete 
hemostatic Burete hemostatic 200 bucată

Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, 
dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical 
utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este 
hemostat, rapid și eficient

33
10

00
00

-1

90

Film- peliculă 
adezivă pen-
tru cîmp ope-
rator  sterilă

Film- peliculă adezivă 
pentru cîmp operator  
sterilă

40 bucată
Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator  steri-
lă. Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10 cm x 
200 mm, cutie a cite 10 bucati

33
10

00
00

-1 91

Fogarty 
clamp 
atraumatic  
CSOFT6

Fogarty clamp atrau-
matic  CSOFT6 10 bucată Fogarty clamp atraumatic  CSOFT6



22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI
33

10
00

00
-1

92

Fogarty 
clamp 
atraumatic  
CSOFT12

Fogarty clamp 
atraumatic  CSOFT12 10 bucată

Fogarty clamp atraumatic  CSOFT12Nu este 
fabricat cu latex din cauciuc natural. Pentru 
echilibrul traumatismului și tracțiunii, inserțiile 
de prindere. Fogarty oferă flexibilitatea maximă - 
permițând să alegi tipul ideal de ocluzie pentru a 
satisface nevoile chirurgicale

33
10

00
00

-1

93

Bonetă chi-
rurgicală băr-
baţi cu banda 
absorbanta

Bonetă chirurgicală 
bărbaţi cu banda 
absorbanta

800 bucată

Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta. 
Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru 
blocul operator. Bandă absorbantă frontală, 
confort sporit, acoperire totală, legare la spate. Se 
va exclude boneta pentru vizitatori.

33
10

00
00

-1 94

Boneta chi-
rurgicala 
barbati car-
dioch

Boneta chirurgicala 
barbati cardioch 1400 bucată

Boneta chirurgicala barbati cardioch Din polipropilen, 
netransparentă, admisă pentru blocul operator. 
Bonete chirurgicale de calitate, din vascoza netesuta, 
permeabile pentru aer, bine tolerate de piele. 
Structura speciala a bonetelor lasa pielea sa respire si 
permite o buna reglare a caldurii organismului. 
Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi 
ranforsate. 
Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile.

33
10

00
00

-1

95
Bonetă chi-
rurgicală 
femei 

Bonetă chirurgicală 
femei 3500 bucată

Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru 
blocul operator. Se va exclude boneta pentru vi-
zitatori.

33
10

00
00

-1

96

Mască chi-
rurgicală 
anti ceaţă 
cu bandă 
protectoare 
adaugatoare

Mască chirurgicală 
anti ceaţă cu bandă 
protectoare adauga-
toare

2000 bucată

Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă 
protectoare adaugatoare Hipoalergenă, trei 
straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, 
cu legători la spate, bandă neagră și suprafață 
internă specială pentru a evita formarea 
condensatului și reflecției în ochelari.

33
10

00
00

-1

97
Mască 
chirurgicală 
standard

Mască chirurgicală 
standard 2500 bucată

Mască chirurgicală standard. Hipoalergenă, trei 
straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, 
cu legători la spate.

33
10

00
00

-1

98

Bahile albe 
cu elastic 
dim. minime 
40x17 cm, 
bucăți

Bahile albe cu elastic 
dim. minime 40x17 
cm, bucăți

1500 bucată

Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, 
bucăți. Din material care respiră, pentru a evita 
formarea condensatului, apte pentru intervenții 
de lungă durată (cel putin 7 ore). Grosimea 
materialului – minim 35 g/m2, rezistente.

33
10

00
00

-1 99
Halat 
chirurgical 
ranforsat XXL

Halat chirurgical 
ranforsat XXL 1500 bucată

Halat chirurgical ranforsat XXL.Din fibre de 
polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete 
de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 
30 %, şi poliester 70 %,cu manjete din poliester 
100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura 
imperbeabilitatea la microbi șui lichide. 
Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.

33
10

00
00

-1

100

Bonete 
chirurgicale 
comfort 
Astro Plus

Bonete chirurgicale 
comfort Astro Plus 1500 bucată

Bonete chirurgicale comfort Astro Plus. Bonete 
chirurgicale Comfort Astro Plus de unica folosinta 
cu protecție completă în jurul gâtului. 
Caracteristici:Bonete chirurgicale de calitate, din 
vascoza netesuta, permeabile pentru aer, bine 
tolerate de piele. Structura speciala a bonetelor 
lasa pielea sa respire si permite o buna reglare a 
caldurii organismului. 
Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi 
ranforsate. 
Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile.
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101

Mănuși din 
cauciuc 
deproteinizat 
Nr 6,5

Mănuși din cauciuc 
deproteinizat Nr 6,5 400 buc bucată

Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5.• Mănuşi 
sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu 
potential alergen scăzut (proteine extractibile nu 
mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții 
chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • 
apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin 
de 18N,  
• grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm;  
• acoperit pe interior cu biogel pentru protectie 
dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai 
mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a 
personalului medical în cadrul intervențiilor 
de lungă durată (nivelul de penetrare la 
microorganisme și lichide, substanțe chimice – 
conform standardului EN 374-2:2014)).

33
10

00
00

-1

102

Mănuși din 
cauciuc 
deproteinizat 
Nr 7

Mănuși din cauciuc 
deproteinizat Nr 7 400 buc bucată

Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7• Mănuşi sterile, 
nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential 
alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 
50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu 
utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la 
rupere – nu mai puțin de 18N,  
• grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm;  
• acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și 
rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – 
standard de protecție a personalului medical în cadrul 
intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la 
microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform 
standardului EN 374-2:2014)).

33
10

00
00
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103

Mănuși din 
cauciuc 
deproteinizat 
Nr 7,5

Mănuși din cauciuc 
deproteinizat Nr 7,5 750 buc bucată

Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5• Mănuşi sterile, 
nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential 
alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 
50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu 
utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la 
rupere – nu mai puțin de 18N,  
• grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm;  
• acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și 
rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – 
standard de protecție a personalului medical în cadrul 
intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la 
microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform 
standardului EN 374-2:2014)).

33
10

00
00

-1

104

Mănuși din 
cauciuc 
deproteinizat 
Nr 8

Mănuși din cauciuc 
deproteinizat Nr 8 1200 buc bucată

Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8.• Mănuşi sterile, 
nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential 
alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 
50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu 
utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la 
rupere – nu mai puțin de 18N,  
• grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm;  
• acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și 
rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – 
standard de protecție a personalului medical în cadrul 
intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la 
microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform 
standardului EN 374-2:2014)).
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0 
cm

 (±
2 

cm
) Câmp 

superabsorbant steril 
getabil dim. minime 
55x70 cm (±2 cm)

600 bucată

Câmp superabsorbant steril getabil.Dimensiuni 
55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine 
delimitate: 
1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/
m2;   
2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 
40 mcm; 
3. strat adeziv aplicat pe margine, pe toată 
lungimea, se va exclude lipici cu faţa dublă.  
Capacitatea de absorbţie nu mai puţin de 3,5 
g/dm2; materialul nu va face scame, indicele 
formării scamelor  < 2,0 log10, confirmat de 
producător. Se va exclude materialul care va 
face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a 
scamelor în vasele sangvine). 
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Set cardiovascular 
adulţi steril jetabil 200 bucată

Set cardiovascular adulţi steril jetabil. Componență inclusă în set: 
1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 
straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă 
minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. 
Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). 
Pictogramă pentru ghidare. 
2) 4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude 
poliesterul sau SMS. 
3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 
straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm 
grosime.  
4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 
5) 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 
100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu 
laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul 
sau mânecă de polipropilen hidrofob. 
6) 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc 
deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente 
la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai 
puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru 
protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a 
personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme 
și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 
7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru 
monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm 
(+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruşi şi 
bacterii, maleabil. 
8) 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 
9) 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv 
gentil. 
10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: 
polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 
11) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat 
confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 
40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se 
va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea 
acumulării de lichide. 
12) 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 
3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă; b) strat 
impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 
Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 
fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 
Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm 
grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2.  
13) 1 buc.: Câmp thoracic integru – dimensiuni 200/300x330cm (±5 cm), aria de incizie cu film 
integrat 30x40 cm(±3 cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona 
critică 50x140cm(±5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient 
din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat 
absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de 
incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm 
grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm),  pictograme pentru ghidare. 
Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 
14) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; 
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; 
b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 
15) 3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 
16) 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă 
minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, 
pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 
17) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de 
fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  c) Mâneca cusută cu laser pentru 
a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea 
mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea 
halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 
tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  c) Ranforsat la mâneci, 
materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile 
ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din 
polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri 
la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la 
microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 
f ) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-
5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 
19) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 
20) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 
21) 2 buc.: Pansament absorbant, capacitate de absorbție >700%, din viscoză și poliester minim 
130g/m2, cu incluziuni R-opace din sulfat de bariu, dimensiuni 40cmx40cm 40cmx40cm (+/- 2cm).
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Set cardiovascular 
By-Pass steril jetabil 200 bucată

Set cardiovascular By-Pass steril jetabil, în următoarea componență: 
1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 
2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 
50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de 
absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru 
ghidare. 
2) 8 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude 
poliesterul sau SMS. 
3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 
straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm 
grosime. 
4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 
5) 1 buc.: 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat 
impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; 
Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude 
mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 
6) 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc 
deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente 
la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai 
puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru 
protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a 
personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme 
și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 
7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru 
monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm 
(+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, 
maleabil. 
8) 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 
9) 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv 
gentil. 
10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: 
polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 
11) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat 
confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 
40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se 
va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea 
acumulării de lichide. 
12) 3 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața:  a) strat 
confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 
40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se 
va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea 
acumulării de lichide. 
13) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie - 200x280cm(±10 cm), zonă absorbantă pe toată 
suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm 
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 
14) 1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40 
cm (±5 cm) şi două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona 
critică toracală 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort 
pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm 
grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de 
viscoză și polyester minim 50g/m2. Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm2; 
zona critică picioare – 3,5g/dm2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 
minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 
cm(±3 cm),  pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 
15) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); 
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; 
b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm2. 
16) 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 
17) 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din 
polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată 
suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 
18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de 
fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  c) Mâneca cusută cu laser pentru 
a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea 
mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea 
halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
19) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 
tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  c) Ranforsat la mâneci, 
materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile 
ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din 
polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri 
la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la 
microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 
f ) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-
5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 
20) 1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (+/-2cm), din 2 straturi 
bine delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din 
polipropilenă.  
21) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.  
22) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 
23) 2 buc.: Pansament absorbant, capacitate de absorbție >700%, din viscoză și poliester minim 
130g/m2, cu incluziuni R-opace din sulfat de bariu, dimensiuni 40cmx40cm (+/- 2cm).

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacita-
tea de exercitare a activității profesionale;
capacitatea economică și financiară;
capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
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Alte informații:

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

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile   in-
tervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Din 15.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

autoritate centrală de achiziție

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

ce pentru cabinetul Neuroradiologie Inter-
venționala al IMSP Institutul de Neurologie 
și Neurochirurgie  pentru anul 2023 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV
Nr. 
Lot

Denumire Lot
U/m Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă

Suma estima-
tivă fără TVA

33100000-1

1

Ansa polipecto-
mie ovala

bucată 32,00

diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injec-
tare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. 

Lungime set 230 cm.(gastro-colono.) cu 2 
cabluri de conectare cu coagulatorul. 106311,11

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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33100000-1

2

Ansa polipec-
tomie rotativa 
asimetrica (gas-
tro-colono.) bucată 32,00

ansa asimetrica diam-10-25 mm(la cerere), 
in canula transparenta ,rotabila,cu conector  
lateral de irigare.Fir metalic impletit 7-9 fire 
(la cerere).Utilizabila pentru polipectomie 

si rezectii endoscopice ale mucoaseiLungi-
mea-2300 mm 23703,70

33100000-1

3

Balon dilatator 
esofagian

bucată 5,00

lungime balon-80 mm,diametru -25-35 mm, 
Presiune - 2 atm, 7 Fr,900mm,cu virf distal 

atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac, pentru 
achalazie 13888,89

33100000-1

4

Forceps en-
doscopic pen-
tru hemostaza 
prin coagulare

bucată 8,00

Forceps endoscopic pentru hemostaza prin 
coagulare, cu conector lateral pentru irigare, 
rotativ. Deschiderea branselor 5mm. Lungi-

mea 2000mm 35555,56

33100000-1
5

Perie de cu-
răţare pentru 
endoscop 

bucată 1 000,00 d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare)
41666,67

33100000-1

6

Cannula ERCP 
controlabila 

bucată 14,00

Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu  posibi-
litatea de asi schimba unghiul capatului distal 
sub unghi pina la 60 grade, capat distal tip - 

bila.lungimea- nu mai mica de 200 cm,pentru 
canalul endoscopului cu d- 2.8 mm 41481,48

33100000-1

7

Ghid metalic 
tip “Zebra” 
0,025; 0,035 bucată 25,00

Confectionat din nitinol; suprafata spiralata( 
imletit),rezistent la fracturari, 0,025-0,035 
inch;lungimea 450-480 cm; capatul distal 

moale, drept sau angulat-la cerinte 97222,22

33100000-1

8

Cateter dila-
tator a căilor 
biliare tip Soe-
hendra

bucată 3.00 cu diapazonul de dilatare 8-8,5  Fr. Canal d-3,7 
mm

2500,00

33100000-1

9

Cateter dila-
tator a căilor 
biliare tip Soe-
hendra

bucată 5.00 cu daipazonul de dilatare  10 Fr. Canal 4,2 mm

4166,67

33100000-1

10

Cos extracteur 
de calcul/Bas-
chet / PCGR 
-NITINOL

bucată 30,00 spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,dia-
metrul 2,3-2,6mm 

43750,00

33100000-1

11

Cos extracteur 
de calcul/ Bas-
chet                                                                          bucată 30,00

Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din 
inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu 
port de irigare,pentru caile biliare si pancrea-

tice, d-2,4mm,lungimea-1500-2500mm      45000,00

33100000-1
12

Ac pentru  
puncţie – biop-
sie ecoghidata

bucată 5,00 semi-automat,lungime ac  20 cm,lungime 
reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga 5555,56

33100000-1

13

Stent biode-
gradabil pentru 
stricturi benig-
ne si achalazie 

bucată 1.00
(biliare, esofagiene, bronhiale, la solicita-

te)-perioada de degradare 8-12 saptamini,ra-
diopac,diametrul 1,0-2,5cm,lungime 4-12cm 24074,07

33100000-1

14

Forceps tip  
combinat “Ali-
gator” si “dinte 
de soarece”

bucată 15,00

pentru înlăturarea corpilor străini ,cu2din-
ti,bransele deschise >14mm compatibil  cu 
canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 

230cm 13194,44

33100000-1 15
Forceps biopsie 
gastroscop bucată 20,00 diametrul de 2,4-2,8mm,cu ac,lungi-

mea-160cm 3888,89

33100000-1
16

Forceps biopsie 
colonoscop bucată 50,00 diametrul de 2,8-3,2mm,cu ac,lungi-

mea-230cm 9722,22
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17

Set mucosec-
tomie bucată 20,00

cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 
inele. diam 9-13mm,  ansa titan fir impletit,ca-

nal endoscop 2.8mm 145555,56

33100000-1

18

Ghid metalic 
tip “Zebra” 
0,025; 0,035

bucată 60,00

Confectionat din nitinol, cu markeri-inele 
radiopace  la fiecare centrimetru, vzibile 

endoscopic nu mai putin de -7 buc si 15-18 
vizibile  radiologic ;lungimea totala nu mai 
mica de  460cm, pentru  colangiografie en-

doscopica. 293333,33

33100000-1

19

Set  protezare 
a cailor pancre-
atice bucată 15,00

 Proteza tiflon, 7 Fr, lungimea- 30-90mm, cu 
orificii pe de drenare pe tot parcursul prote-
zei, cu marcheri de platina,Pusher cu conec-

tor lateral . Lungimea totala min-200cm 76388,89

33100000-1
20

Papilotom ca-
nular biluminar bucată 5,00

electrod de taere arcat 20- 30 mm,electrod 
ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, di-

rectia taerii-ora 11. 21111,11

33100000-1

21

Papilotom Tip 
3Lumen,lungi-
mea de taere 
20-25  mm,par-
tial izolat

bucată 70,00

Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20- 
25  mm,partial izolat 15mm, port irgare, port  
ghid de 0,35,diametru 4,4-4,5  Fr,lungimea nu 

mai mica de 2150mm. 181481,48

33100000-1 22
Papilotom 
precut bucată 10,00 lungimea   200cm  biluminar (contrastare+-

ghid) 12500,00

33100000-1 23
Set drenare 
nasobiliară bucată 15,00 cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conec-

tor,TEFLON,lungime 2900mm,8-10 Fr. 18750,00

33100000-1

24

Set endoligatu-
rarea varicelor 
esofagiene          bucată 75.00

cu un cartus transparent,diam-8,5-11,5mm,cu 
10 benzi elastice-latex,cu 2 fire de tractie si 2 
puncte de detasare a inelelor,firul de tractie 

nu mai mic de 140,0cm 253472,22

33100000-1

25

Stent biliar 
TEFLON-dia-
metru 8-11,5 
Fr,cu sistem de 
amplasare 

bucată 30,00

diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa 
cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu 
conector pentru introducerea agentului de 
contrast,ghid “zebra”-0,35-nu mai scurt de 

400,0cm, puser) 45833,33

33100000-1

26

Stent biliar 
PVC-diametru 
8,5-11,5 Fr,cu 
sistem de am-
plasare  .

bucată 25,00

diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa 
cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu 
conector pentru introducerea agentului de 

contrast,ghid tip “zebra”-0,35-nu mai scurt de 
400,0cm puser) 38194,44

33100000-1

27

Stent biliar me-
talic(nichel-ti-
tanum)-expan-
dabil

bucată 3,00

Expandabil,cu efect de memorie termică, 
setul contine:stent- nitinol si un tub de inser-
ție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă 

distală radiopacă, cu capat distal transparent; 
capacitatea de repozitionare in jur de 60%, 

cu indicator de punct de nereturnare, acope-
rit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, 

Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci 
de Aur 41666,67

33100000-1

28

Sondă  ba-
lon-extractor 
pentru colan-
giografie en-
doscopica

bucată 1,00
pentru colangiografie endoscopica-re-
trogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 

14-16mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr 
1435,19
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29

Sondă  balon 
–extractor 
pentru colan-
giografie en-
doscopica

bucată 1,00
pentru colngiografie endoscopica-retro-

gată/cu canal de ghidare, cu balon diame-
trul16-20mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr

1435,19

33100000-1

30

Container 
pentru polipii 
excizati bucată 2,00

Container pontru polipii inlaturati endosco-
piccu posibilitatea expediierii la laborator,cu 
capac,cu un conector la endoscop si altul la 

aspirator 37,04

33100000-1

31

Sonda-set  
naso-duodena-
la pentru nu-
tritie /d3,7-4,2 
mm/

bucată 10,00
Lungimea  mai mare de 250cm,cu ghid me-
talic-0,35,pentru canalul endoscopului de 

3,7-4,2mm
10648,15

33100000-1

32

 Set –nefrosto-
mie transcuta-
na-ecoghida  
8-18 FR

bucată 5,00
Nefrostoma transcutana,ecoghidata 8-18 
FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixa-

re,10-12Fr 4629,63

33100000-1

33

Capac pentru 
capatul distal al 
endoscopului bucată 15,00

Pentru dissectie endoscopica, se imbraca pe 
capatul distal al endoscopului, cu d-8,5-14m-

m,din plastic, sau moale -la solicitare, cu 2 
orificii pentru irigare 1666,67

33100000-1

34

Servetele visco-
za biodegrada-
bila 100% bucată 25.00

100% biodegradabile,cu detergent si dez-
infectant, inofensive pentru  endoscoape si 

sonde ultrasonografice (fara alcool ) activ de 
la 3 min.  100 buc. in set 7175,93

33100000-1

35

Proba argon 
pentru co-
lonoscopie si 
gastroscopie

bucată 4,00
 proba argon-plasma pentru colonoscopie 

diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagula-
torul   “Lamiday Noury” de care dispune sectia 5555,56

33100000-1
36

Piesa bucala
bucată 25,00

Piesa bucala pentru endoscopie digesti-
va-adulti, cu fixator si conecsiune pentru 

tubul de oxigen 462,96

33100000-1
37

 Servete igienic 
pentru gastro-
scopie

bucată 400,00
 Servetele-de o singura folosinta, pentru gas-
troscopie,care absoarbe saliva,cu lipici pentru 

fixare in timpul endoscopiei 1111,11

33100000-1 38
Gel lubrificant 
cu anestetic bucată 1,00 Gel lubrificant cu anestetic(Lidocaina), steri-

l,flacon 12,5 gr 27,78

33100000-1
39

 Set conectoare 
“Olympus” bucată 2,00

 Set conectoare endoscop Olympus” cu 
masina „SOLUSCOPE S 1”de reprocesare a 

endoscoapelor , de care dispune sectia 37037,04

33100000-1 40
Forceps biopsie 
“fierbinte” bucată 10,00 Diam 2,8-3,7mm(la cerere), lungimea nu mai 

mica de 230 cm 6481,48

33100000-1 41
Pantaloni scurti

bucată 700,00 de o singura folosinta,pentru colonoscopie, 
cu fisura-gaura  la spate,marime universala 16203,70

33100000-1

42

Dispozitiv pen-
tru ligaturare

bucată 10,00

cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, 
lungimea nu mai mica de 230cm, pentru poli-
pectomie endoscopica prin canalul endosco-

pului-de min2,8mm.De unica folosinta. 14814,81

33100000-1
43

Cersaf pentru 
acoperirea 
mesei 

bucată 40
Pentru masa de colangiografie endoscopica 

cu buzunare 800x500mm, pentru sculele 
endoscopice     10 buc in set 4444,44

33100000-1

44

Injector en-
doscopic cu 
functie de coa-
gulare pentru 
hemostaza

bucată 50

Injector endoscopic cu functie de coagula-
re pentru hemostaza pentru proceduri de 
EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 

4mm,Lungime totala2300mm. 92592,59
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45

Set Electroade 
-pentru dissec-
tie endoscopica bucată 3,00

Setul contine: electrod cu capat de cerami-
ca-1 buc; electrod patrulateral - 1buc; elec-

trod cîrlig-1 buc; electrod drept cu posibilita-
te de injectare a lichidelor-1 buc; Lungimea 

totala 180-250 cm 69444,44

33100000-1

46

Cos cu plasa 
pentru extra-
gerea corpilor 
straini, a poli-
pilor inlaturati 
din stomac, 
colon

bucată 1,00
Diametrul cosului 20-30mm(la cerere),Lungi-
mea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, 

diam.canulei 2,3-2,8 mm 

481,48

33100000-1
47

Test Ureazic 
Helicobacter 
Pylori

bucată 200,00
Test rapid  (lichid) , citirea rezultatului pozi-
tiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura 

camerei. 14814,81

33100000-1
48

Electrod pasiv 
bucată 100

Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu 
lipici, pentru coagulatorul “Lamiday Noury” 

de care dispune sectia 2777,78

33100000-1
49

gel lubrificant  
bucată 20

pentru proceduri endoscopice (gastro-co-
lono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 ml 

cu pompa 1296,30

33100000-1

50

Soluție pentru 
curățarea și 
dezinfectarea 
sondelor US-
grafice,fără 
alcool

bucată 10

Flacon 750- 800 ml, cu pompa, Substanta 
activa, acid peracetic, peroxidde hidrogen. Nu 

contine alcool. Efect antimictobian: virucid, 
bactericid, fungicid,sporicid

850,00

33100000-1 51
Ansa polipecto-
mie 10mm bucată 10 Ansa de unica folosinta, in tub transparent. 

Diametrul 10mm. Lungimea >200cm 2592,59

33100000-1 52
Ansa polipecto-
mie 15mm bucată 5 Ansa de unica folosinta, in tub transparent. 

Diametrul 15mm. Lungimea >200cm 1296,30

33100000-1 53
Ansa polipecto-
mie 24mm bucată 5 Ansa de unica folosinta, in tub transparent. 

Diametrul 24mm. Lungimea >200cm 1296,30

33100000-1

54

Forceps de 
biopsie pentru 
bronhoscop 
canal 2.0mm

bucată 25
Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. 

Pentru canalul de biopsie 2.0mm. Lungimea 
1100 – 1300mm 3472,22

33100000-1

55

Forceps de 
biopsie pentru 
bronhoscop 
canal 2.8mm

bucată 25
Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. 

Pentru canalul de biopsie 2.8mm. Lungimea 
1100 – 1300mm 3472,22

33100000-1

56

Forceps de 
biopsie pentru 
gastroscop 
canal 2.8mm

bucată 10
Forceps de biopsie pentru gastroscop, cupe 
fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 

2.8mm. Lungimea 1600 – 1800 mm 1388,89

33100000-1

57

Extractor corp 
straini dinte de 
soarece, canal 
2.8mm

bucată 25
Forceps de extragere a corpilor straini, tip 

dinte de soarece, pentru canalul de biopsie 
2.8mm 11574,07

33100000-1

58

Extractor corp 
straini tip dinte 
de soarece si 
aligator, canal 
2.0mm

bucată 25

Forceps de extragere a corpilor straini, tip 
combinat dinte de soarece si aligator, pentru 

canalul de biopsie 2.0mm, lungimea 1100-
1300mm 11574,07
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59

Periute, cu 2 ca-
pete de lucru, 
pentru curati-
rea canalelor 
endoscopului 
2.0 – 2.8mm.

bucată 20 Periute, cu 2 capete de lucru. Posibil de utili-
zat la curatirea canalelor de 2.0 – 2.8 mm

462,96

33100000-1 60
Ghiduri de 
Nitinol,0.035” bucată 1 Ghiduri din nitinol, hidrofilice. 0.035”, Lungi-

mea 350-400cm, de tip stiff. 1666,67

33100000-1
61

Flush cateter, 
pentru canalul 
2.0

bucată 25 Flush cateter cu duza de metal, pentru canal 
de diametrul 2.0mm 5092,59

33100000-1
62

Gel lubrefiant 
bucată 10

Pentru proceduri  endoscopice ( gastrosco-
pie/ bronhoscopie)  in flacoane cite 250ml cu 

pompa. 481,48

33100000-1
63

Servetele visco-
za biodegrada-
bile 100%

bucată 10
Biodegradabile cu detergent si dezinfectant 
inoffensive p/u endoscopsi fara alcool, active 

minim 3 minute.100buc in set 2000,00

33100000-1

64

Xelen Litru 600 Ambalaj-10 litre  butelie. Cerințe de calitate: 
 Date de identitate (denumirea, numărul lotu-
lui, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să con-
ţină caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie 
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De 
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 
luni. 41666,67

33100000-1

65

Solutie de de-
calcinare

Litru 20 Butelie 2,5l.; Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, 
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obliga-
toriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a 
setului să conţină caracteristicile de perfor-
manţă și calitate. Instrucţiunile privind modul 
de utilizare să fie prezentate în limba de stat 
sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabi-
le nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate 
si preambalate de la producator. Prezentarea 
mostrelor in cantitatea necesara pentru un 
ciclu de lucru minim. 3703,70
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66

4% NB Formal-
dehyde

Kilogram 20 Butelie 20 litrii -10% neutral buffered and 
stabilized formalin solution,pH:7,0 Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, 
termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie 
să coincidă în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină 
caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să 
fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 
12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in 
cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim. 722,22

33100000-1

67

Acetona Litru 5 Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon.
Cerințe de calitate: 
Date de identitate (denumirea, numărul lotu-
lui, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să con-
ţină caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să 
fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 
12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in 
cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim. 1481,48

33100000-1

68

Eosin Y1% aqu-
eous

Litru 60 EosinY1% solutie apoasa,gata pentru pre-
gatire, Butelie 2,5l.     Date de identitate (de-
numirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produ-
sului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set. Instrucţiunile 
de utilizare a setului să conţină caracteristi-
cile de performanţă și calitate. Instrucţiunile 
privind modul de utilizare să fie prezentate în 
limba de stat sau limba rusă. De la deschidere 
sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat 
IVD. Sigilate si preambalate de la producator. 
Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara 
pentru un ciclu de lucru minim. 9722,22
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69

Hematoxilina 
prepreparata

Litru 60 Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie 
2,5 l.Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condi-
ţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligato-
riu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a 
setului să conţină caracteristicile de perfor-
manţă și calitate. Instrucţiunile privind modul 
de utilizare să fie prezentate în limba de stat 
sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabi-
le nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate 
si preambalate de la producator. Prezentarea 
mostrelor in cantitatea necesara pentru un 
ciclu de lucru minim. 29444,44

33100000-1

70

Mediu de 
montare rapid 
lamele

Litru 10 Mediu de montare pe baza de xi-
len compatibele cu ClearVue Thermo 
Scientific.Recipiente plastic 500 ml.                                                         
Date de identitate (denumirea, numărul lotu-
lui, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să con-
ţină caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie 
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De 
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 
luni.  Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului); Date 
de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să con-
ţină caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să 
fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 
12 luni.  Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in 
cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim. 6666,67

33100000-1

71

Bluing Reagent 
pentru histopa-
tologie

Litru 100 Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicar-
bonat de sodium(<1%), 1-tetradecanami-
nium, certificate IVD, preambalata si sigilate 
de producator.  Certificare IVD. Preambalate si 
sigilate de la producator. 32407,41
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Clarifier Rea-
gent pentru 
histopatologie 

Litru 100 Reagent pentru histopatologie Alcool eti-
lic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), 
Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). 
Date de identitate (denumirea, numărul lotu-
lui, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să con-
ţină caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să 
fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 
12 luni.  Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in 
cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim. 38888,89

33100000-1

73

Alcool prepre-
parat 70%

Litru 100 Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru 
folosire in laborator Butelie 10 l.                                                                                             
Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etiche-
tele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de 
utilizare a setului să conţină caracteristicile de per-
formanţă și calitate. Instrucţiunile privind modul 
de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau 
limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai 
putin 12 luni.  Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in cantita-
tea necesara pentru un ciclu de lucru minim. 8148,15

33100000-1

74

Alcool prepre-
parat 80%

Litru 100 Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata 
pentru folosire in laborator Butelie 10 l.                                                                                             
Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etiche-
tele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de 
utilizare a setului să conţină caracteristicile de per-
formanţă și calitate. Instrucţiunile privind modul 
de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau 
limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai 
putin 12 luni.Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in cantita-
tea necesara pentru un ciclu de lucru minim. 8333,33

33100000-1

75

Alcool prepre-
parat 100%

Litru 500 Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata 
pentru folosire in laborator Butelie 10 
l.                                                                                      Date 
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, 
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale 
produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele com-
ponentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare 
a setului să conţină caracteristicile de performanţă 
și calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare 
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 
luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la 
producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea 
necesara pentru un ciclu de lucru minim. 44444,44
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33100000-1

76

Parafin omo-
genizat cu 
aditivi sintetici 
inlocuitori de 
ceara (granulat) 
56-58 grade

Kilogram 500 10 kg sac;      Parafina histologica cu substinu-
entii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, 
amb.  Granulata.                                          Date 
de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să con-
ţină caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să 
fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 
12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in 
cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim.                78703,70

33100000-1

77

Lame histolo-
gie pnetu IHC

Bucată 200 Foarte transparent și achromatic  practic fără 
culoare, deformare; omogenitate optică ridicată  
practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmi-
sie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate 
chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat 
pentru microscoape;fabricate din sticla sodica 
clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 
mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margi-
ne mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), 
cu  cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, 
autoclavabile, in cutii de 50 de bucati.  compatibile 
cu coversliper Thermo  Scientific   Microm CTM6, 
Ventana BenchMark GX ; Date de identitate (denu-
mirea, numărul lotului, seria, termenii de valabili-
tate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu 
cu cele de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină 
caracteristicile de performanţă și calitate. Instruc-
ţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate 
în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere 
sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. 
Sigilate si preambalate de la producator. Prezen-
tarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un 
ciclu de lucru minim. 22222,22
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33100000-1

78

Lame histologi-
ce de sticla

Bucată 60000 Foarte transparent și achromatic  practic fără 
culoare, deformare; omogenitate optică ridicată  
practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie 
spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimi-
că foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru 
microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidro-
litica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, gro-
sime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata 
(alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), 
cu  cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, 
autoclavabile, in cutii de 50 de bucati.  compatibile 
cu coversliper Thermo  Scientific   Microm CTM6,  
Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etiche-
tele componentelor incluse în set. Instrucţiunile 
de utilizare a setului să conţină caracteristicile de 
performanţă și calitate. Instrucţiunile privind mo-
dul de utilizare să fie prezentate în limba de stat 
sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu 
mai putin 12 luni. 

111111,11

33100000-1

79

Lame pentru 
microtom 
MX35

Bucată 3000 lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-car-
bon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, 
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu 
cele de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină 
caracteristicile de performanţă și calitate. Instruc-
ţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate 
în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa 
fie valabile nu mai putin 12 luni. 

144444,44

33100000-1

80

Lame pentru 
microtom HP35 
Ultra

Bucată 1000 lungimea:75mm; latimea:10mm; 34grade;otel-car-
bon(cutie-50 buc). 
 Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etiche-
tele componentelor incluse în set. Instrucţiunile 
de utilizare a setului să conţină caracteristicile de 
performanţă și calitate. Instrucţiunile privind mo-
dul de utilizare să fie prezentate în limba de stat 
sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu 
mai putin 12 luni. 55555,56

33100000-1

81

Lame pentru 
criotom R

Bucată 250 lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-car-
bon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: 
 Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la produ-
cator. 12037,04
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33100000-1

82

Casete histolo-
gice cu capace

Bucată 60000 (material –masă plastică, unica folosință) pentru 
procesarea histopatologică a materialului bioptic 
și postoperator și incluzionarea în blocurile pa-
rafinice; Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj tre-
buie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiu-
nile de utilizare a setului să conţină caracteristicile 
de performanţă și calitate. Instrucţiunile privind 
modul de utilizare să fie prezentate în limba de 
stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile 
nu mai putin 12 luni.  Certificat IVD. Sigilate si pre-
ambalate de la producator. Prezentarea mostrelor 
in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim.

63888,89

33100000-1

83

Lamele histo-
logice de aco-
perire 

Bucată 80000 Foarte transparent și achromatic  practic fără 
culoare, deformare; omogenitate optică ridicată  
practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie 
spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimi-
că foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru 
microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; des-
tinate pentru aparate de acoperire automatizată 
; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in 
cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigila-
te de la producator,    compatibile cu coversliper 
ClearVue Thermo Scientific, Thermo  Scientific   
Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de 
calitate:; Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj tre-
buie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiu-
nile de utilizare a setului să conţină caracteristicile 
de performanţă și calitate. Instrucţiunile privind 
modul de utilizare să fie prezentate în limba de 
stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile 
nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si pre-
ambalate de la producator. Prezentarea mostrelor 
in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim.

222222,22
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33100000-1

84

Formalina 37% Litru 200 Butelie-20 - formalina 37%Cerințe de calitate: 
 Date de identitate (denumirea, numărul lotu-
lui, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să con-
ţină caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să 
fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 
12 luni.  Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in 
cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim. Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in 
cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru 
minim. 5555,56

33100000-1

85

10% NB For-
maldehyde

Kilogram 800 Butelie-20 -25% neutral buffered and stabilized 
formalin solution, pH7,0Cerințe de calitate: 
Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etiche-
tele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de 
utilizare a setului să conţină caracteristicile de per-
formanţă și calitate. Instrucţiunile privind modul 
de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau 
limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai 
putin 12 luni.  Certificat IVD. Sigilate si preambalate 
de la producator. Prezentarea mostrelor in cantita-
tea necesara pentru un ciclu de lucru minim. 29629,63

33100000-1

86

Acid alcohol Litru 100 Acid alcohol. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, 
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu 
cele de pe etichetele componentelor incluse în 
set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină 
caracteristicile de performanţă și calitate. Instruc-
ţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate 
în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere 
sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. 
Sigilate si preambalate de la producator. Prezen-
tarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un 
ciclu de lucru minim.  

20833,33

33100000-1

87

Kit-perio-
dic-Acid-Ar-
gint-Methena-
mină

 Teste 200 Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru 
colorarea structurilor argentafinei și a rinichi-
lor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru.  
Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etiche-
tele componentelor incluse în set. Instrucţiunile 
de utilizare a setului să conţină caracteristicile de 
performanţă și calitate. Instrucţiunile privind mo-
dul de utilizare să fie prezentate în limba de stat 
sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu 
mai putin 12 luni. Sigilate si preambalate de la pro-
ducator.Certificat IVD. Sigilate si preambalate de 
la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea 
necesara pentru un ciclu de lucru minim

3518,52
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33100000-1

88

Van Gieson 
Trichrome kit 
3x100 mL

Teste 300 Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL,  setul din 
3 reagenti in forma de solutie gata pentru fo-
losire ,cate 100 ml fiecare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale pro-
dusului indicate pe ambalaj trebuie să coinci-
dă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete-
le componentelor incluse în set. Instrucţiunile 
de utilizare a setului să conţină caracteristicile 
de performanţă și calitate. Instrucţiunile pri-
vind modul de utilizare să fie prezentate în 
limba de stat sau limba rusă. De la deschidere 
sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat 
IVD. Sigilate si preambalate de la producator. 
Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara 
pentru un ciclu de lucru minim. 3888,89

33100000-1

89

Alcian Blue-
P.A.S kit 7x500

Teste 400 Alcian Blue-P.A.S kit 7x500. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale pro-
dusului indicate pe ambalaj trebuie să coinci-
dă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete-
le componentelor incluse în set. Instrucţiunile 
de utilizare a setului să conţină caracteristicile 
de performanţă și calitate. Instrucţiunile pri-
vind modul de utilizare să fie prezentate în 
limba de stat sau limba rusă. De la deschidere 
sa fie valabile nu mai putin 12 luni. 2962,96

33100000-1

90

Lame pentru 
secționare T 
260

Bucată 200 Cutie a cîte 50 bucăți,  Lungimea 260 mmm. 
Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 
35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, 
termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie 
să coincidă în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină 
caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie 
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De 
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 
luni. 17407,41

33100000-1

91

Lame pentru 
secționare T 
130

Bucată 1000 Cutie a cîte 50 bucăți,  Lungimea 130 mmm. 
Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 
35grade;otel-carbon(cutie-50 buc).  Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, 
termenii de valabilitate, condiţiile de păstra-
re) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie 
să coincidă în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină 
caracteristicile de performanţă și calitate. 
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie 
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De 
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 
luni. 30555,56
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

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

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervenționala al IMSP 
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie  pentru anul 2023

Din 15.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364
dispozitive@capcs.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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)
www.capcs.md

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziționarea de consumabile angiografice pentru 
cabinetul Neuroradiologie Intervenționala al IMSP 
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie  pentru 
anul 2023 

Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V Nr. 

Lot
Denumire 
Lot Cantita-

tea U/m

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 
contractantă

Valoarea 
estima-
tivă fără 
TVA

33
10

00
00

-1

1

Set introduc-
tor pentru 
punctie arteri-
ala femurala

800 Bucată

Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, 
dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil, valvă hemostatică, robinet 
tridirecțional, ac de puncție arterială. 
Material: teacă – PTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr ; 
lungime: 10 cm; acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascu-
țit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor 
sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil 0.035” (0.89 mm) pentru 4 Fr și 
0.038” (0.97 mm) pentru celelalte mărimi, 45 cm lungime în forma “J”; 
valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea 
hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea 
substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiu-
nii; ac de puncție arterială de 18G x 2 ¾” (1.2 x 70 mm). 
Teacă conține și un inel de sutură pentru fixare,  rezistente la kinking. 
Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un su-
port de plastic.  

264000
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2

Set introduc-
tor pentru 
punctie arteri-
ala radiala

200 Bucată

Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, 
dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de 
puncție arterială.  
Material: teacă – PTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr; lungime: 7cm, 
10 cm; acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf 
conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; 
mini-ghid din oțel inoxidabil drept de 0.018” (0.46 mm), 0.021” (0.53 
mm) and 0.025” (0.64 mm), lungime de 45 cm; valvă hemostatică din 
silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tri-
direcțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast 
sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială 
de 22G x 1½ (0.7 x 38 mm), 21G x 1½ (0.8 x 38 mm), 20G x 1½ (0.9 x 38 
mm). Teaca conține un inel de sutură pentru fixare,  rezistente la kin-
king. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un 
suport de plastic. 
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3

Catetere de 
diagnostic 
femurale și 
radiale stan-
darte

1000 Bucată

Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Material: 
nylon- din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic poliuretan cu 
meșa internă atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu întrarea 
conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. Meșa cu 
împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. 
Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce 
timpul de injectare. 
Diametre:  
4 Fr (diametru extern 1.40 mm, diametru intern 1.03 mm); 
5 Fr (diametru extern 1.70 mm, diametru intern 1.20 mm; 
6 Fr (diametru extern 2.00 mm, diametru intern 1.30 mm). 
Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. 
Lungime: 20cm, 30cm, 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 125cm 
Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm). 
Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și 
livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici. 
Forme: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Pigtail, Tiger, BLK, Radial Jacky, Radial 
Sarah, BP-JL, BP-JR, Cobra, SIM, UFE, H/H, Vertebral.

330000

33
10

00
00

-1

4

Catetere de 
diagnostic 
femurale și 
radiale lungi

200 Bucată

Cateter format din shaft din otel inoxidabil impletit, Doua straturi 
de polimeri sunt laminate de-a lungul cateterului spre capatul distal 
pentru a oferi o tranzitie graduală în rigiditate și profilul acestuia. 
Creșterea profilului pornește aproximativ 5cm proximal de la capătul 
distal. Cateterul are un diametru exterior maxim de 0,068 ”(0,173 cm) și 
un diametru interior minim al vârfului distal (ID) de 0,040” (0,102 cm). 
Compatibilitate ghid – 0.035” si 0,038”. Lungimi disponibile: 105 cm ± 
2cm si 125 cm ± 2cm. Construit cu rigiditate variabilă datorită shaft-
ului reinforsat din otel inoxidabil impletit, marker radioopac, shaft de 
formă conică spre capătul distal. Disponibil în următoarele configurații:  
H1, Simmons, Berenstein și Sim ‐ V.  
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5
Arc ghid de 
diagnostic 
standard

600 Bucată

Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, 
acoperire hidrofilică. 
Vârf conic, atraumatic. 
Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură 
piesă. 
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. 
Acoperire hidrofilică: proprietăț asemănătoare mucoasei. 
Lungimi: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm. 
Diametre:  0.018” (0.46 mm + 0.02 mm), 0.025” (0.64 mm + 0.00 
mm), 0.032” (0.81 mm + 0.00 mm), 0.035” (0.89 mm + 0.01 mm), 
0.038” (0.97 mm + 0.02 mm). 
Configurațiivârf: straight, angled, J Angled (1,50 mm sau 3,00 
mm), double angulation (Bolia). 
Lungimea vârfurfului flexibil: 10 mm, 30 mm,  50 mm, 80 mm. 

450000
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6
Arc ghid de 
diagnostic 
lung

300 Bucată

Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, 
acoperire hidrofilică. 
Vârf conic, atraumatic. 
Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură 
piesă. 
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. 
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. 
Lungimi: 220 cm / 260 cm/ 300 cm / 400 cm / 450 cm. 
Diametre:  0.018” (0.46 mm + 0.02 mm), 0.025” (0.64 mm + 0.00 
mm), 0.032” (0.81 mm + 0.00 mm), 0.035” (0.89 mm + 0.01 mm), 
0.038” (0.97 mm + 0.02 mm).. 
Configurațiivârf: straight, angled, J Angled (1,50 mm sau 3,00 
mm), double angulation (Bolia). 
Lungimea vârfurfului flexibil: 10 mm, 30 mm,  50 mm, 80 mm.  
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7
Arc ghid de 
diagnostic 
stiff

200 Bucată

Material: : nitinol superelastic acoperit cu o “jacheta” din poliu-
retan si apoi cu un strat extrahidrofilic din polimer “M” 
Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1 
Varf usor conic, netraumatic 
Radioopacitate crescuta datorita tungsten-ului aflat in “jacheta” 
de poliuretan. Rigiditatea in varianta “stiff” de 3 ori mai ridi-
cata fata de cea standard si de 1.5 ori mai ridicata in varianta 
“half-stiff” fata de cea standard. 
Diametre : 0,020”; 0,025”; 0,035”; 0,038”  
Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 cm 
Lungimea partii flexibile : 10, 30 mm 
Curbura distala : dreapta / angulata / curbura in J de 1.5 mm.  
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8
Arc ghid Am-
platz  super 
stiff

50 Bucată

Ghid teflonat in sensul teflonarii 
individuale a spirelor si nu teflonare generala a ghidului dupa 
matisarea 
spirelor pe miez, extrasuport de tip Amplatz Diametre 0,35” 
Lungimi de 150, 180 si 260 cm Cu varf drept sau in J de 3 mm. 
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9 Teacă ghid 
lung 100 Bucată

Conceputa pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cat si 
ca teaca introductoare 
Armare spiralata din oțel inoxidabil în interiorul tecii 
Acoperire hidrofilica distală 
“ Lungimea acoperirii hidrofilice    
• pentru teaca de 65 cm : 35 cm  
• pentru teaca de 90 cm : 15 cm 
Diametre: 5, 6, 7 si 8 Fr 
Compatibilitate ghid: toate diametrele pina la maxim 0.038” / 
0.97 mm. 
Valva “cross-cut” pentru asigurarea hemostazei sau TBV (Tu-
ohy-Borst Valve) pentru lungime de 90 cm. Strat interior din 
PTFE (polytetrafluoroethylene). 
5 configurații diferite ale vârfului: Straight, Hockey Stick, Mul-
ti-Purpose,Renal Double Curve, Left Internal Mammary Artery. 
Marcaj radioopac: marker spiralat de aur la 5 mm de la vârful 
distal al tecii
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10 Cateter ghid 
coronare 100 Bucată

Catetere de suport cu dimensiuni externe 5-8F si diametru in-
tern de 0.058 inch pentru cateterul de 5F. 0.071 inch pentru 6F. 
0.081inch pentru cateterul de 7F si 0.090 inch diametru intern 
pentru cateterul de 8F.  

100000
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11 Cateter-ghid 
intracranian 200 Bucată

Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabi-
lă, diametru intern 0.088’ (0.224 cm), reinforsat cu strat de oțel 
inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție 
polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi 
(2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) 
de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinforsate 
pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul 
proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndo-
ire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal 
al cateterului  este format din trei polimeri diferiți cu caracte-
ristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, 
de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în 
forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o 
descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în 
trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 
6F independent sau utilizat în combinatie cu o teacă de 8F ca 
un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless 
steel, acoperit cu SRDX Harmony; marker format din 90% plati-
na si 10% iridiu 
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12

Cateter ghid 
lung pentru 

access neuro-
vascular

100 Bucată

Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovas-
cular distal 
Diametru intern (ID) 0.090” 
Diametru exter (OD)  8F  
Lungimi utile 70cm, 80cm, 90cm si 95cm 
Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba 
canalului carotic 
Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX  
Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire 
interna din PTFE 
Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intretesute, 
cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil dis-
tal si rigid proximal 
Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm 
Compatibil cu teci introducatoare scurte de  8F 
Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.
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13

Sistem de 
inchidere 
percutana a 
orificiului de 
punctie din 3 
componente

500 Bucată

Dispozitiv activ  pentru inchiderea vasculara efectiva si hemos-
taza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant 
Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile 
Dispozitiv compus din: 
-ancora intraarteriala; -dop din colagen; -sutura cu strangere 
automata 
-sa nu necesite compresie manuala 
-Ancora cu profil mic conceputa pentru  a se atasa strans de 
peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -In-
chidere mecanică activa. -Componente complet bioabsorbable 
in maxim 90 de zile 
-procedura rapida; -ușor de utilizat ; -confortabil pentru pacient 
-timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min 
-dispozitiv compatibil 6 si 8 F 
-studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta 
-complicatii reduse  
 

1400000
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14

Sistem de 
inchidere 
percutana a 
orificiului de 
punctie din 2 
componente

100 Bucată

Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea 
locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la 
hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși proce-
durilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un 
introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 
12 cm lungimea de lucru. Nu rămine nici o ancoră în interiorul 
arterei 
• Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă 
 • Ușor de manipulat si ajută la obținerea eficientă a succesului 
procedural  
• Procedură simplă în 3 pași  
• Disponibil în 3 dimensiuni. 
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15

Dispozitiv 
pentru he-
mostaza arte-
rei radiale

100 Bucată

Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare selective 
radiale.  
Construit dintr-o banda adezivă și pernuță dublă cu aer care se 
aplică la locul puncției.  
Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm.  
Vizibilitatea locului punctiei.  
Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă 
prin introducerea sau extragerea aerului cu o seringă dedicata. 
Seringile obisnuite nu trebuie sa fie compatibile cu sistemul 
pentru a impiedica accesul catre dispozitiv a persoanelor neca-
lificate. 
Disponibil cu un sistem de fixare tip Velcro si monitorizarea 
timpului expus. 
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16

Stent pentru 
artere caro-
tide double 
layer

80 Bucată

Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: ma-
cro-meșă externă și micro-meșă internă, care divizeaza celule 
mari în 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 
mm2. Sistemul de livrare: RX. Lungimea utila: 143 cm. Compa-
tibilitate: arc ghid 0.014”. Compatibilitate sisteme de protecție 
anti-emboli: toate existente. Sistemul de livrare de 5 Fr rapid 
exchange (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate 
cateter ghid: 7 Fr (pentru toatemărimile ale stentului). Diame-
tre: 5,00 – 10,00 mm lungimi 16;18;20;25;30;40 mm. Structura 
din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu ana-
tomie complicată. Complet revesibil și repoziționabil chiar și 
după ce 50% din lungimea stentului a fost degajată. 
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17

Stent pentru 
artere caroti-
de cu celule 
deschise

70 Bucată

Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide 
Stent autoexpandabil din nitinol, tip RX 
Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna 
(CCA), 
carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide 
Design tip celula închisa/ deschisa - forţa radiala variabila 
Compatibilitate set introductor: 6F Compatibilitate ghid: 0,014”| 
Profil de trecere: 0,078” ; Markeri din tantal; Disponibil in 2 vari-
ante 
Drept - D: 6, 7, 8, 9, 10 mm, L: 20, 30, 40, 60 mm Conic - D: 8x6, 
10x7 mm, L: 30, 40 mm Lungime utila cateter: 135 cm 
Sistem de livrare cu tehnologie analog tip EXPRT. anti “jumping” 
ce 
previne ca stentul sa “sara” in momentul expandarii.

840000
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Stent pentru 
artere caroti-
de cu celule 
inchise

40 Bucată

Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide 
Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX 
Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), 
carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide 
Design tip celula închisa/ inchisa. 
Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compa-
tibilitate ghid: 0,014” 
Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 
10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime.
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19
Stent pentru 
artere caroti-
de covered

40 Bucată

Stenturi  autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare 
Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o 
flexibilitate optima . Fără  de restenoză la 12 luni  
Lungimea utila: 130 -140 cm. 
Compatibilitate: arc ghid 0.014” si toate sisteme de protectie 
anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr  (pen-
tru toate marimile ale stentului). Diametre 6- 10 mm, conusoi-
dal. Lungimi 20-60 mm. 
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20
Set inflator cu 
manometru 
tip A 

500 Bucată

Conţine:  
- seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloane-
lor,  de 20 atm.  
-  un robinet cu trei cai 
-  maner tip ”pistol” 
-  valva in ”Y” 
-  ”steering handle” dispozitiv de ghidare 
introducer pentru ghid de angioplastie 0.014’’ 
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21
Balon pentru 
pre si postdi-
latare 

400 Bucată

Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum 
Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12atm, presiune de explo-
zie - 20atm; dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 
1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proxximal 1.9F, distal 3.0F, 
Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 
9, 12, 15, 21, 27mm 
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22

Balon 
non-compli-
ant de dimen-
siuni mari

30 Bucată

Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilita-
te ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm, sistem de li-
vrare Rx. Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime 
de la 6 pina la 30 mm. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid 
de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție 
de diametrul balonului. Performanţa non-compliării: creșterea cu până 
la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.  
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23
Balon far-
macologic 
activ

10 Bucată

Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a 
medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoza dupa angioplas-
tie - nu mai putin de 28 zile. Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. 
Compatibil cu teaca introducatoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014”. 
Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime de 
la 15 la 30 mm. 
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24

Filtru distal 
pentru pro-
tectie embo-
lica

120 Bucată

Filtru distal pentru protectie embolica 
Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare 
• Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”) 
• 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible 
• Dispozitiv tip ,,Rapid exchange”  
• Fir de capturare incorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) 
• 5 Markeri de vizibilitate 
• Ac pentru irigare inclus 
• Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil 
in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm 
• 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm 
• Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tor-
tuoase 
• Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid 
(filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita mani-
pulari ce pot induce vasospasm) 
• Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm

1680000
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25

Set steril ge-
tabil pentru 
intervenţii 
angiografice 
majore

400 Bucată

Set steril jetabil pentru intervenţii angiografice majore, compus din: 
1. 1 buc.: Câmp angiografie -  240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% 
pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată 
triplu stratificată, cu grad înalt de absorbţie – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 
orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv im-
pregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică 
absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. 
Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu 
se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții 
chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform 
standardului EN ISO 13938. 
2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistrati-
ficat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, 
capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 
3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi 
pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat 
impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din 
viscoză minim 20g/m2. 
4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 
straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din 
polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorban-
tă pe toată suprafața.   
5. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.  
6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, 
minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 
g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi 
și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm 
(±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea 
halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 
perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen 
scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la 
intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența 
la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; 
acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL 
– nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în 
cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și 
lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 
8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 
9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparen-
tă, cu elastic.  
10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, 
înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 
11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 
12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 
13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.  
14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm).  
15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).  
16. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălți-
mea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic 
și prevenirea alunecării acestuia.  
17. Y- conector standart - 1 bucata. 
18. 1 buc.: Bisturiu E11.  
19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate 
avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, 
acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.  
20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.  
21. 2 buc: Ac seringă 18G.  
22. 1 buc: Ac seringa 21G.  
23. 1 buc.: Ac seringă 22G 
24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.  
25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.  
26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.  
27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.  
28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 
29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatută - 100 x 150 cm (+/-3cm). Minim 2 
straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din 
polietilenă minim 35g/m2.

800000
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26

Set steril ge-
tabil pentru 
intervenţii 
angiografice 
diagostice

500 Bucată

1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, im-
permeabil 100% pe toată suprafața.  
a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de ab-
sorbţie, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate 
de absorbtie nu mai putin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 
70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv im-
pregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) 
Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, di-
mensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, 
din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. 
Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigi-
late termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 
2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv -  50x50cm(+/-5cm). Triplu stra-
tificat pe toata suprafata : a) strat confort pentru pacient din 
polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 
mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu 
bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul 
adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea 
acumulării de lichide. 
3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polie-
tilenă, transparentă, cu elastic.  
4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-ab-
sorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză 
și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de 
absorbție - minim 500ml lichide. 
5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) 
zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/
m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosi-
me.

170000
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27
Microsfere 
pentru embo-
lizare

10 Bucată

Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) 
Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii in cateterul de 
livrare 
Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate pentru 
o embolizare selectiva in proportie de 90-100%. 
Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml micro-
sfere si 4 ml solutie salina. 
Microsfere codate pe culori: 
Portocaliu: microsfere 75 micrometri 
Galben: microsfere 200 micrometri 
Albastru: microsfere 400 micrometri 
Rosu: microsfere 600 micrometri 
Verde: microsfere 800 micrometri 
Violet: microsfere 1100 micrometri 
Caracteristicele avansate de mentinere a omogenitatii suspen-
siei. 
Compatibilitate cu catetere de livrare de 4, 5 F, cu I.D.: 0,040”  

50000

33
10

00
00

-1

28 Conector Y 
mono- 600 Bucată

Conector Y mono-, universal, pentru toate tehnicile intervențio-
nale. Lumen 9,5F. 
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Cu 
dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.

162000
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29 Conector Y 
duo- 100 Bucată

Conector Yduo-, universal, pentru toate tehnicile intervenționa-
le. Lumen 9,5F. 
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispo-
zitiv de inserție. Steril, jetabil.

50000



50

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI
33

10
00

00
-1

30
Stent corona-
rian farmaco-
logic activ

50 Bucată

Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic 
compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un 
miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: 
Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului.Design modular, 
premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara 
(asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 
5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 
2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la 
diametrul initial, lung. 8-38 mm.

360000
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31
Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

3 Bucată

Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare 
fragmente migrate accidental 
Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima 
Marker radioopac din platina 
Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 
2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm

39000
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32

Microghid 
0.014”  cu aco-
perire hidrofi-
la si insert de 
platina

250 Bucată

Constructia: Nitinol hybrid si stainless steel, acoperire hidro-
filica. Sistemul inovativ de conexiune prin andocare permite 
schimbul de catetere intra-operational cu lungime extinsa pina 
la 313 cm; Tipuri: Soft, Support; Diametrul extern distal 0.012” 
(0.30mm); Diametrul extern proximal 0.014” (0.36mm). Lungi-
mea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins 
pana la 313 cm.; Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; Lun-
gimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm.

1 500 
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33
Microghid 
0.014” din otel 
inoxidabil

50 Bucată

Fir de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel 
inoxidabil cu segment distal radioopac. Are manta radioopaca 
saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm. Are un marker 
radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului. 
Diametru: .014’’. Lungime totala: 205 cm. Lungime coil: 5 cm. 360000
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34
Microghid 
0.014” acope-
rit cu polimer 

50 Bucată

Microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, 
dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; constructie speciala 
„dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si 
cu o jacheta din polimer pe 150 de cm; lungime totala 200cm;  varf 
distal atraumatic, angulat la 90  □ sau angulat cu posibilitatea de a fi 
format in angulatia dorita, in varianta cu varf moale sau standard; dia-
metre disponibile - 0.014”, 0.018”. 320000
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35

Microghid 
0.014” utilizat 
in cazuri di-
ficile 

100 Bucată

Fir de ghidaj este disponibil in variantele:  moale , standard si 
suport,  manevrabil, cu varf modelabil,  drept si  preformat 
-     fir de ghidaj cu  miez mai robust,  cu suport extins cu acces  
distal necompromis destinat  pentru a imbunatati navigarea 
cateterelor de tromboaspiratie pana la cheag.\- portiunea dista-
la este acoperita cu un polimer hidrofil si este radioopaca 
- portiunea proximala este captusita cu PTFE  
- firul  principal proximal rotund din otel inoxidabil, hipotubul 
distal microfabricat din nitinol,  varful bobinei  din aliaj de plati-
na si tungsten  
- design avansat pentru acces 
- proiectat  pentru controlul cuplului de strangere 
- destinat pentru stabilitate si flexibilitate, fiabil 
- diametru disponibil 0.014” ( 0.36 mm ) si 0.010” (0.25 mm) 
- lungimi disponibile: 200 cm , 300 cm , 215 cm. 
-     segment distal: 35cm, 45 cm, 55 cm 630000
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36
Cateter acces 
distal pentru 
aspiratie

125 Bucată

Cateter intermediar cu profil foarte ingust destinat procedurilor 
neurovasculare, ofera suport si acces distal. 
Cateter cu functie de aspiratie, dedicat pentru tratamentul AVC 
Constructie: ranforsat atat prin impletire cat si prin rasucire 
Varful distal atraumatic, moale, drept, se poate preforma la abur 
Shaft dirijabil, rezistenta sporita la kinking 
Acoperire hidrofila superioara (60 cm din partea distala) 
Diametru extern: 5F cu lungimile 115 si 125cm (diametru distal 
extern 0.068’’) sau 6F cu lungimile 125 cm si 131 cm (diametru 
distal extern 0.0815’’). 
Diametre interne de 0.055” si respectiv 0.070’’. 
Compatibilitate cu microghid 0.014’’ si microcateter 0.017’’ (vari-
anta 5F) si respectiv 0.021’’ (varianta 6F). 
Permite acces distal in anatomie vasculara tortuoasa (sistem 
triaxial), cu posibilitate de aspirare a trombilor. 
Disponibil si in varianta pt extra-suport pentru proceduri  neu-
rointerventionale, diametru 5F cu partea distala moale de 9 cm. 
Distal OD: 5.2F / Proximal OD: 5.4F; lungime 105 cm si respectiv 
115 cm; varf drept. 
Navigabil in anatomii tortuoase, dirijabil in zone de bifurcatie. 
Capacitate mare de aspirare a trombilor, utilizat ca prima optiu-
ne in tratamentul infarctului cerebral acut - tromboaspiratie.  
Poate fi utilizat si pentru livrarea stenturilor sau flow-diver-
ter-elor intracraniene. 2062500
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37 Cateter acces 
distal 25 Bucată

Cateter de acces distal in variante de 5F si 6F. Coil din nitinol cu 
fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului. 
Manta din poliester: ofera stabilitate proximala si flexibilitate 
distala. Marker din platina pe coil - asigura radioopacitatea 
varfului. Captuseala din PTFE - livrare lina a microcateterelor 
si a dispozitivelor de interventie/agenti terapeutici. Diametru 
extern: 5 F/0.070’’ max; 6 F/0.084’’ max. Diametru intern: 0.058’’; 
0.072’’. Lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 125 cm, 130 cm); 6F (95 
cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm). Varf drept sau angulat 25 
grade. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie 
de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru 
produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si 
stampila participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul 
oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila 
participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ docu-
mente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru 
produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A 
fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile). 422500
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38

Microcateter 
cu virf deta-
sabil 1.5,3,5 
cm compatibil 
DMSO

50 Bucată

Microcateter cu virf detasabil cu: diametru proximal extern: 2.7 
F (0.036 mm); diametru distal extern: 1.5 F (0.020 mm); diame-
tru intern: 0.013’’; lungime totala: 165 cm; lungime varf: 1.5 cm; 
3 cm; 5 cm; compatibilitate ghid: 0.008’’, 0.010’’; spatiu mort 
minim: >0.023 ml. 565000
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39 Microghid 
008 60 Bucată

Fir de ghidaj hidrofil din otel inoxidabil cu coil distal radioopac 
din platina; diametru: .012’’>.008’’; lungime totala: 200 cm; lun-
gime coil: 10 cm.

432000
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40

Pachet lichid 
cu tantal pen-
tru emboliza-
re cerebrala

100 Bucată

Agent embolizare :,1 flacon, 1,5 ml, pudra Ta micronizata.,1 fla-
con, 1,5 ml DMSO.,« 1 seringa Icc, compatibil solvent DMSO, 2 
seringi Icc pentru pudra, 2 adaptoare,seringa.,întregul compus 
are o buna stabilitate si sa reducă la minim riscul de precipitare 
si blocare a cateterului.,Prezintă o omogenitate ridicata si in pre-
zenta radiaţiei X, asigura o vizibilitate foarte buna chiar si după 
un timp îndelungat de la injectare.,Permite o foarte buna ocluzie 
a vaselor.,Disponibil in doua versiuni de vascozitate.  1650000
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41

Pachet lichid 
copolimer 
pentru em-
bolizare cere-
brala

30 Bucată

Lichid embolic non-adeziv din copolimer pe baza de substan-
ta iodata pentru vizualizare fluoroscopica superioara. KIT steril 
compus din: 1cc seringa preumpluta cu lichid embolic. 4 ti-
puri de concentratii: foarte scazuta pt acces f.distal; 25%; 30%; 
35%), 1cc seringa preumpluta cu DMSO, Adaptor universal pt 
microcateterul de livrare si Instructiuni de utilizare a sistemului. 
Gata de utilizare, fara pregatire in avans prin agitarea produsului.  
Contine agent embolic de culoare alba, fara componenta me-
talica. Vizibil in raza X datorita componentului pe baza de iod. 
Lichid embolic dedicat pentru neuro si vasculatura periferica – 
se foloseste in tratamentul malformatiilor si fistulelor arterio-ve-
noase. Beneficiu major in tratamentul malformatiilor la nivel su-
perficial, datorita culorii albe. 390000
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42

Microcateter 
livrare stent 
deviator flux 
neurovascular 
sau dispositi-
ve embolizare

30 Bucată

Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 
2.2F>1.8F; lungime de lucru: 150 cm; lungime segment distal: 6 
cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 
45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014’’. Caracteristici pentru 
produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime de lucru: 
150 cm, 160 cm; lungime segment distal: 6 cm; lungime seg-
ment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate 
ghid: max 0.018’’. Caracteristici pentru produsul de 027: diame-
tru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm, 160 cm; lungime 
segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm, 
30cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.025’’. 480000
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43 Microcateter 
cerebral 100 Bucată

Constructia: impletire hybrid si reinforsare spiralata ofera o inte-
gritate si flexibilitate sporita ce ofera un raspuns prin manevra-
bilitate 1:1; Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 
90°, virf pre-format tip “J”; Diametrul Intern distal 0.0165”, 0.017”, 
0.021”, 0.027”; Diametrul intern proximal 0.042mm, 0.43mm, 
0.53mm, 0.69mm; Diametrul extern distal 1.3Fr, 1.6Fr, 1.7Fr, 2.0Fr, 
2.6Fr ; Diametrul extern proximal 2.1Fr, 2.4Fr, 2.5Fr, 3.1Fr; Lungi-
mea totala: 150cm, 156cm, 167cm. 950000
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44
Microcateter 
cerebral rein-

forsat
50 Bucată

Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de diametru intern: .021 si 
.027 inch. Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 
2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018’’ max. Ca-
racteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungi-
me utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021’’ max. 325000
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45
Microcateter 

cerebral direc-
tionat de flux

30 Bucată

Mirocateter directionat de flux cu un singur lumen, cu orificiu terminal, 
destinat perfuziei subselective de agenti terapeutici speciali. Caracte-
ristici tehnice: Lungime: 165 cm; Volumul spatiului mort minim: 0.23 ml; 
Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: .015’’ > 013’’; Lungime 
distala: 25 cm; Compatibilitate ghid: max 0.010’’.  174000
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46 Teaca dedica-
ta acces radial 30 Bucată

Cateter ghid de acces radial. Sistem compus din teaca propriuzisa si 
cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. Ca-
racteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru 
extern: 093’’/7 F; diametru intern: 079’’; lungime acoperire hidrofila: 25 
cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; 
diametru extern: 070’’/5.5 F; diametru intern: 0.040’’; forma varf: Beren-
stein, Sim2. 420000
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47
Stent tip 
flow-diverter 
Co-Cr

10 Bucată

Stent de tip flowdiverter dedicat pentru embolizarea anevrisme-
lor cerebrale. Diametre disponibile: 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 
3.25 mm; 3.50 mm; 4.00 mm; 4.50 mm; 5.00 mm; 5.50 mm; 6.0 
mm. Lungime: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 
25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm. Creat din 48 
de fire pentru dimensiunile cuprinse intre 2.5 mm si 3.5 mm; si 
din 64 de fire pentru dimensiunile cuprinse intre 4.00 mm si 6.00 
mm. Produs acoperit cu phosphorylcholine pentru risc trombo-
genic scazut. Catecteristici tehnice sistem de livrare: Diametru 
extern marcaj distal: 0.017’’; Mansoane PTFE: 1.6 mm; Diametru 
extern marcaj repozitionare: 0.014’’; Diametru extern sistem li-
vrare: 0.025’’; Diametru extern tampon proximal: 0.025’’. 1920000
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48
Stent tip 
flow-diverter 
double layer

10 Bucată

Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil f ingust 
(54 fire impletite) 
Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la 
exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de 
diversie a fluxului de sange 
Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior 
Forta radiala superioara datorita impletiturii de Nitinol 
Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, asigura o 
vizibilitate totala a implantului 
Capacitate de repozitionare si recaptare (80%) in microcateterul de 
livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie 
Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021’’ cu capacitate sporita 
de navigare;  
Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm 
Dedicat vaselor intracraniene cu diametre intre 2 mm si 3 mm 
Dimensiunea implantului in interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 
40, 46, 49, 56 mm. 
Disponibil si in varianta cu profil ingust. Varianta pentru vase mari: (66 
fire impletite) compatibil cu microcateter de 0.027’’, ce permite tratarea 
vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm si 5 mm cu lungimea implantului intre 
21 mm si 105 mm.  

1950000
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49

Stent tip 
flow-diverter 
cu vizibilitate 
crescuta

3 Bucată

Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol 
și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate 
totală; suprafața firului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită 
o capacitate de trombogenitate minimă); capetele dispozitivului - cu 
bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capaci-
tatea de repoziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și 
iridiu, compatibil cu microcateter 0,027”. Diametre stent solicitate: 3.5; 
4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru 
a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Suport in 3D reconstrucție 
morfologica si alegerea mărimilor.  Referințe la studii clinic - obligatoriu. 450000
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50
Dispozitiv 
Embolizare 
Intrasacular

3 Bucată

Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat 
larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabor-
dabile prin embolizare simpla. Construit dintr-o mesa foarte densa din 
Nitionol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie 
microbraid -  ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la 
sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse.Diametre: de la 
3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm 
Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida 
periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata gatului 
anevrismal. 
Incurajeaza reconstructia vasului. Minimizeaza nevoia de tratament 
antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: 
dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul 
sau de livrare. Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 
0.017’’, 0.021’’, 0.027’’ si 0.033’’ ce permite plasarea, retragerea si naviga-
rea unui dispozitiv intrasacular deviant de flux. Detasator manual cu 
controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila.

750000
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51
Dispozitiv 
embolizare 
flow-disruptor

5 Bucată

Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat 
larg, nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin 
embolizare simpla. Ocluzie cu un singur dispozitiv, care poate fi reîn-
fășurat și redesfășurat, folosind mecanismele de flowdisruptie. Stent 
autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium. Construit dintr-o plasă cu me-
morie de formă în două straturi poate trece de la formă de disc până la 
formă de «laleale», care aderă la emisfera inferioară 
anevrism prin gât. Dispozitivul se mărește până la dimensiunea gâtului 
anevrismului și cea mai mare parte ecuatorială  șî “desfășureză” din 
vârful cateterului. Se poate fi repoziționat până la forma naturală a 
vasului. Plasă de nitinol cu microtransete  implantate care conține un 
fir cu miez de platină pentru vizualizare. Compatibil cu un micro-cate-
ter de 0,021” și 0,027”. 
Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021’ indicat pentru ane-
vrizme 
cu diametrul de 2,0mm pana la 7.5 mm, cu gat 2,0 – 6,0 mm . Diametru 
stent  5,00mm-9,0mm. 
Microcateter de livrare cu diametru intern 0.027’ indicat pentru ane-
vrizme 
cu diametrul de 7,0mm pana la 10.5 mm, cu gat 5,0 – 10,0 mm . Dia-
metru stent  11,00mm-14,0mm. Referințe la studii clinice- obligatoriu. 900000
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52

Dispozitiv 
utilizat pentru 
tratamentul 
vazospasmu-
lui cerebral

10 Bucată

Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă 
conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau aco-
perirea gâtului anevrismului în timpul coilingulu, fără a oclude 
fluxul sanguine, sau pentru vazospasmul cerebral. Constructie 
flexibila, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar ca-
petele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri 
radioopac, montată pe șaft  flexibil care se extinde sau contrac-
tă si este acoperit cu politetrnfluoroetilenă (PTFE) și conectat la 
un mâner cu un cursor de control. 
Lungime stentului disponibel: 22mm, 24mm,32 mm     
Compatibilitatea cu: 0.017”, 0.021” ID microcatheter 
Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. 300000
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53
Cateter intra-
cerebral cu 
balon 

10 Bucată

 Balon cerebral disponibil in varianta compliant si supercom-
pliant utilizat in embolizarea anerismelor si a malformatiilor ce-
rebrale. Compatibil DMSO. Lungimea cateterului trebuie sa fie: 
minim 150 cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10,11,15,20 
mm,Diametrul balonuluitrebuie sa fie:4 mm,Trebuie sa fie com-
patibil cu orice ghid de 0.014 inch. 220000
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54

Cateter intra-
cerebral cu 
balon super 
compliant

15 Bucată

Sistemul cu balon de ocluzie consta intr-un cateter cu balon cu 
un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare 
de 0.010” pentru ocluzionarea lumenului central, in vederea 
umflarii balonului. Caracteristici tehnice: lungime utilizabila: 
150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 
mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern pro-
ximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; compatibili-
tate ghid: .010’’ max.1Firul de ghidaj de 010 este inclus. 180000
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55

Stent cerebral 
auto-expan-
dabil cu celula 
inchisa

15 Bucată

Stent endovascular dedicat tratamentului bolilor intracraniene neuro-
vasculare. Constructie flexibila din 16 fire, respectiv 12 fire din Nitinol, 
ce se conformeaza peretelui vasului; celula complianta de 0.8 mm, 
respectiv 1.5 mm, ce permite celor mai mici spirale de finishing sa ra-
mana in sacul anevrismal; se fixeaxa pe vas cu ajutorul a 4, respectiv 3 
picioruse de fixare dispuse la fiecare capat proximal si distal; extrem de 
vizibil in raza ( 2 si respectiv 3 filamente radio-opace dispuse in mijlo-
cul stentului si 4 markeri dispusi proximal si distal); forta radiala optima 
asigurata de acoperirea metalica intre 17% si 28%; permite expunerea 
redusa a pacientului in raza cu ajutorul unui marker fluorosecur, aflat 
la 148 cm distanta de varful distal al stentului; este retractabil (situat 
pana la 3 mm in interiorul microcateterului); se deschide in vase intra-
craniene de 2mm si pana la 5.5 mm, cu lungimi de lucru/lungimi totale 
intre 8/12 mm si 54/58 mm;  se livreaza cu ajutorului unui microcateter 
0.021’’ si respectiv 0.017’’. 630000
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56

Stent cerebral 
auto-expan-
dabil cu celule 
deschise

10 Bucată

 - stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate 
- structura cu celule adaptive a  stentului, cu latime variabila a 
barei, contine randuri cu 8 si12 coroane si  
  este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in 
bifurcatii si curbe stranse 
- capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste  stabi-
litatea  stentului cand se retraverseaza cu un  
   microcateter 
- 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal 
- 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului, con-
cepute pentru a asigura sustinerea  mesei  
   spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza defle-
xiunea stentului 
- celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin 
stent 
- scurtare maxima  6,3% in timpul montarii 
- lungimi : 15,  21, 24, 30 mm  
- diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm 
- incarcat pe fir de livrare de 185 cm  
- firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf 
distal de 8,5 si fara varf  
- compatibil cu IRM 1,5T. 555000
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57
Spirale platina 
cu detasare 
mecanica 

100 Bucată

Spirale framing 3D,  filing(super-soft) 3D & helical,  finishing(ex-
tra-soft) 3D & helical. Spirale din platina cu diametru variabil al 
filtrului primar- 0.0115”, 0.0135”, 0.0145”. Structura 3D cu con-
figuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea 
formei. Dimensiuni(spirale framing): diametru 3-25mm,lungime 
6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile).  Dimensiuni(Spira-
le filling): diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimen-
siuni disponibile). Dimensiuni(spirale finishing): diametru 1, 1.5, 
2, 2.5, 3mm ,lungime 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibi-
le). Sistem detasare mecanic (fara cabluri):actiune instanta.Sis-
tem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instanta.  Produsul 
sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze 
eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de nu mai 
putin de 5 ani. 840000
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57
Spirale platina 
cu detasare 
mecanica 

15 Bucată Dispozitiv pentru detasarea  mecanica instantanee a spiraleleor 
(coilurilor). Compatibile cu spiralele. 

67500
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58

Spirale platina 
cu detasare 
electro-meca-
nica 

100 Bucată

Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construi-
te din aliaj de platina, compatibile RM 
Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal 
poate fi calculat printr-o formula speciala. 
Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem 
electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controle-
rul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera sem-
nale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. 
Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc 
functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate 
multiple:  regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch 
resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in 
varianta soft 3D. 
Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de di-
mensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu 
lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. 1400000
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58

Spirale platina 
cu detasare 
electro-meca-
nica 

15 Bucată

Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare elec-
tro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de 
detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale lu-
minoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compati-
bil cu spiralele cu detasare electromecanica. 22500
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59 Spirale platina 
si tungsten 40 Bucată

Fabricate din aliaj de platina si tungsten foarte moale  
- livrate pe ghid de 0.014”  
- umple uniform si minimizeaza compartimentarea  
- disponibile in variante: 360, 3D si Helical  
- cu duritate diferita: nano, ultra, soft si standard  
- diametre: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 24 mm 
- lungimi spirala: 1 – 50 cm  
- pot fi repozitionate in siguranta  
- spiralele detașabile Target sunt compatibile cu microcateterele Stry-
ker Neurovascular cu 2 vârfuri cu marcaje (diametru intern minim 0,41 
mm [0,016 in], diametru intern maxim 0,48 mm [0,019 in]).  512000
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59 Spirale platina 
si tungsten 5 Bucată Detasare electrolitica bipolara, detasare in mai putin de 10 sec. 

Compatibil cu spiralele din platina si tungsten. 

21000

33
10

00
00

-1

60
 
Cateter ghid 
prevazut cu 
balon de ol-
cuzie  

60 Bucată

Cateter ghid cu doua lumene ,prevazut cu balon pentru ocluzie pro-
ximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si 
distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie 
cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru 
a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Sa fie 
disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051”) / 7+ (ID 
0.067”) / 8F (ID 0.075”) si 9F (ID 0.085”) si lungime efectiva (de lucru) de 
92 pana la 95cm. 810000
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61
Dispozitiv re-
vascularizare 
cerebrala

50 Bucată

Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulatiei 
sanguine prin indepartarea trombilor la pacientii care prezinta acci-
dent vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene 
mari. Caracteristici tehnice: Se livreaza pe cateter cu un diametru in-
tern de 0.017’’ (0.43 mm) si 0.021’’ (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 
6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 
mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de impingere: 200 cm; Distanta dintre 
marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. Produsul sa 
beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacita-
tea si cost beneficiile terapiei. 1650000
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62

Dispozitiv de 
revasculariza-
re cerebrala in 
cazuri dificile

5 Bucată

Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor duri 
(fibrinosi) si revascularizare rapida intracraniana 
Structura din nitinol cu dublu design 
Faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui prin intrepatrundere, pentru 
revascularizarea rapida a vasului 
Structura dispozitivului: 
- zona proximala cu diametru 2.25mm, formata din celule largi, flexibile si 
articulate, pozitionate in spirala, care faciliteaza angrenarea trombului si fixarea 
lui 
pentru extragere in siguranta 
- zona distala stent 3D cu celule largi, ghideaza trombul in interiorul dispoziti-
vului 
si fixeaza atraumatic a dispozitivului in vas, ofera stabilitate in timpul extractiei 
trombului 
Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului) 
- 2 markeri distali 
- 2 markeri medieni la intrepatrunderea zonelor 
- portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil 
Dimensiune unica 4.5mm diametru cu lungime utila 28mm 
Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm 
Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021&quot; si maxim 155 cm 
lungime 600000
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63

Dispozitiv de 
revasculariza-
re cerebrala 
tridimensi-
onal

5 Bucată

Dispozitivul de revascularizare este conceput pentru a ajuta cate-
terul de reperfuzie la înlăturarea trombilor. Dispozitivul de revas-
cularizare este degajat în interiorul trombului, apoi recuperat 
Dispozitivul de revascularizare este format din corp tip-deschis 
cu proiectare a tridimensională lattice-ului pentru a minimiza 
contactul cu intima (rotații de 45° și 90°). avand un diametru inte-
rior distal incepand cu 0,041” (1,041 mm) și mai mare. La degajare 
intraluminal, formează patru camere tridimensionale ce cuprind 
în totalitate corpul masei trombotice. Este livrat la locul ocluziei 
printr-un microcateter intern compatibil (de exemplu, cu un ID 
de 0,025 in (0,635 mm) cu cateterul de reperfuzie. Miez: Oțel 
inoxidabil; Acoperire: Polytetrafluorethylen (PTFE), Chrome III 
Oxide; Coil exterior proximal:Oțel inoxidabil;  
Articulația sudată - Proximal Sudură argint; Coil distal exterior: 
Oțel inoxidabil; Articulația sudată - Distal Sudură argint; 3D Latti-
ce  Nitinol 
Markeri – varf Platinum/Tungsten;Sudură marker - varf  Sudură 
aur 
Ghid Pusher atașat - varf  Oțel inoxidabil; Sudură ghid atașat Su-
dură aur 
argint. 200000
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64

Dispozitiv 
revasculariza-
re cerebrala 
cu vizibilitate 
crescuta

10 Bucată

Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu 
celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea 
fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; 
radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu 
bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu 
capacitatea de repoziționare în teacă, minim 4 markeri din pla-
tina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe 
toata lungimea. Compatibil cu microcatetere de 0,0165”; 0,021” 
sau 0,027”. Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 6,0 
mm, lungime solicitată in limitele 16-50 mm. Referințe la studii 
clinic - obligatoriu. 436000
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65

Dispozitiv de 
revasculariza-
re cerebrala 
reglabil

10 Bucată

Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea 
trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul 
format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Plati-
num/Iridium , reglabilă montată pe  șaft flexibil care se extinde 
sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control.De-
signul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și 
a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid 
Lungime disponibel: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm     
Compatibilitatea cu: 0.013”,  0.017”, 0.021” ID microcatheter 
Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 
mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm 
Lungimea cateterului este 200cm 460000
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66 Stent Graft 
Periferic 5 Bucată

Stent graft expandabil pe balon, cu flexibilitate inalta si forta radiala 
ridicata pentru abordarea leziunilor complexe. Stent  graft de uz en-
dovascular, pentru tratamentul perforatiilor, anevrismelor, rupturilor si 
fistulelor iliace si renale dificile, compatibil cu ghid de 0.035’’. Platforma 
construita din doua stenturi cu celula deschisa de Co-Cr (L605) cu o 
micro membrana poroasa din ptfe intre ele si una ce acopera stentul 
exterior. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cate-
ter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. 
Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului:  
9 bar pentru diametre 5.0 -7.0 mm; 8 bar pentru diametre 8.0 – 10.00 
mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru 
diametre intre 8.0 – 10.0 mm. 
DIMENSIUNI: Lungimi: 18,22/23, 27/28 mm, 37/38 mm si 57/ 58 mm. 
Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 
mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate 
cu teaca introducatoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. 110000
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67 Stent Graft 
Coronarian 5 Bucată

Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, pre-
montat  (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul  2.7 F 
distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F 
proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). 
Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014”. 
Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.  
Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a 
balonului:  
11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pen-
tru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 
8.0 – 10.0 mm. 
DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, 
Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii 
(MV):4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Com-
patibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. 105000
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68 Adeziv ciano-
crilat 50 Bucată

Compozite - n-butil-2-cianoacrilat; culoare – albastra; rezistent 
la apa (dupa aplicare);Adeziv pentru sigilarea tesuturilor dupa 
interventiei chirurgicale sau embolizari cerebrale, Fiole 0,5ml – 
50 buc. produsul sa nu necesite condiții de temperatura specia-
le – sa poate de pastrat la temperatura camerei 22˚C. 10000
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69
Seringa cu 
piston de 
blocare

100 Bucată

Seringa piston ce poate fi blocat in mai multe pozitii pentru cre-
area de presiune negativa. Conectare luer-lock. Butoniele sunt 
create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca 
pistonul Capacitate: 10, 20, 30, 60 ml. Sterile, de unica folosinta. 
Ambalate individual. Din policarbonat. 30000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
Alte informații:

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

Trimestru III - IV 2022

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __7____din_16.08.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@gmail.com

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Administrație Publică Locală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1

1 45233142-
6

Lucrări de reparație ca-
pitală a străzii Gh. Coș-
buc din com. Trușeni

lot Lucrări de reparație capitală a stră-
zii Gh. Coșbuc din com. Trușeni 3 586 740 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

Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

02.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

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 17 AUGUST 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubasarii Vechi

IDNO 1007601009510

Adresa s. Dubasarii Vechi, rl. Criuelni

Numărul de telefon/fax 024861476/024861359

Adresa de e-mail ale autorității contractante dv. primaria @gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante https://dubasariivechi.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Casian Vitalie,024861359,dv.primar@gmail.com;
Natalia Mafteuta,024861476,068028600,
dv.contabilsef@gmail.com;

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

dv. primaria@gmail.com
dv.primar@gmail.com
SIA RSAP MTender platforma Achizitii.md

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

Administratia Publica Locala de NIVELUL 1, obiectul  principal 
de activitate fiind promovarea intereselor  si solutionarea pro-
blemelor  colectivitatilor locale.

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1  45200000-9

Reparația blocului „A” la 
Grădinița de copii „Romani-
ța”  din s. Dubasarii Vechi, r. 

Criuleni

 lucrari

Lucrari de reparatie a cazangeriei, depozitelor  si 
a unei grupe de copii,reparatia bucatariei si dota-
rea cu echipamentul si tehnica necesara.
( conform caietului de sarcini)

9 000 000,00 lei 

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -DUAE;
-Grafic de  executare a lucrărilor;
-Termen de garantie;
- Declarație privind experiența similară;
-Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate;
-Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
- Declarație privind personalul de specialitate propus/propuși pentru implementarea contractului;
-Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiiloR
- Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier;
- Deviz de cheltuieli;
Certificat de calificare  profesionala, in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca;
-Criteriul de evaluare: cel mai mic pret;

mailto:primaria@gmail.com
mailto:dv.primar@gmail.com
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de in-
tenție

Septembrie 2022

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 □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 17 AUGUST 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubasarii Vechi
IDNO 1007601009510
Adresa s. Dubasarii Vechi, rl. Criuelni
Numărul de telefon/fax 024861476/024861359
Adresa de e-mail ale autorității contractante dv. primaria @gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://dubasariivechi.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Casian Vitalie,024861359,dv.primar@gmail.com;

Natalia Mafteuta,024861476,068028600,

dv.contabilsef@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)

dv. primaria@gmail.com

dv.primar@gmail.com

SIA RSAP MTender platforma Achizitii.md

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Administratia Publica Locala de NIVELUL 1, obiectul  
principal de activitate fiind promovarea intereselor  si soluti-
onarea problemelor  colectivitatilor locale.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1  45200000-9

Lucrari de Reparație a unei 
portiuni de drum

 „Drumul Pietii” din

 s. Dubasarii Vechi, r. Criuleni

 lucrari

Lucrari de reparatie a  „Drumului Pietii” din 
s. Dubasarii Vechi, r. Criuleni  

(conform caietului de sarcini)

2 000 000,00 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 nu-
mai în cadrul unor programe de angajare prote-
jată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:primaria@gmail.com
mailto:dv.primar@gmail.com
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție -DUAE;

-Grafic de  executare a lucrărilor;

-Termen de garantie;

- Declarație privind experiența similară;

-Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul 
an de activitate;

-Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul ne-
cesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

- Declarație privind personalul de specialitate propus/propuși 
pentru implementarea contractului;

-Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din dome-
niul construcțiilor și instalațiiloR

- Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șan-
tier;

- Deviz de cheltuieli;

Certificat de calificare  profesionala, in domeniul Securitatii si Sa-
natatii in munca;

-Criteriul de evaluare cel mai mic pret;

II. Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 11 din 15.08.2022

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

Renovarea parc- 
pădure Rîșcani, din 
sectorul Ciocana, 

mun. Chișinău Tran-
șa I

1 Conform caietului de 
sarcini

6 899 916,69

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:info@pretura.ciocana.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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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;

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. 9 din 01.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO 1003600152743
Adresa Mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80
Numărul de telefon/fax 022/477266, 022/475255 
Adresa de e-mail ale autorității contractante  amt.ciocana@ms.md 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Evghenia DANU
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)

 amt.ciocana@ms.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)
1  33696500-0 Reactive articole 

pentru laborator Set  Reactive și articole 
pentru laborator

 1 800 000,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel scăzut preț, corespunderea cerințelor 
solicitate 

IV. Alte informații:

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

10.08.2022

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP  AMT Centru
IDNO 1003600153267
Adresa Str. 31 August 1989, 63
Numărul de telefon/fax 022-27-51-21; 022-27-24-27;
Adresa de e-mail ale autorității contractante amtcentru.contracte@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-pu-

blice/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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 achi-
zițiile 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 acti-
vitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achizi-
ție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

INSTITUȚIE MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Valoarea estimată, 

fără TVA, lei 

1 33696500-0 Reactivi de laborator 1 100 000
Alte informații:

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

Februarie-Aprilie 2022

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 □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 16.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Pascani
IDNO 1007601009945
Adresa s.Pascani r-nul Criuleni
Numărul de telefon/fax 024830236/060059510
Adresa de e-mail ale autorității contractante primpascani@gamil.com
Adresa de internet ale autorității contractante Pascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vasile Gîrbea primar 068760824,primpas-

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

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

Achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primarie nivel I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1

45
23

24
11

-6

Rețea de evacuare a 
apelor uzate din satul 
Porumbeni” comuna 
Pașcani, raionul Criu-

leni

   m2
Lucrări de construcție a 
rețelelor de canalizare 
din s.Porumbeni r-nul 
Criuleni

8992630,00

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

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

•	 Nu 

Da □

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

•	 Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție preţul cel mai scăzut.
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II. Alte informații:

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

17.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cad

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

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

•	 Nu 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 8 din 12.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Numărul de telefon/fax 022383525
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@bacioi.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țonu Maria, 022381255
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)

primaria@bacioi.md
primaria.bacioi2011@mail.ru

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

Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1

45
20

00
00

-9

Lucrări de 
construcție a 
sistemului de 
canalizare și 
reabilitare a 
drumului pe unele 
străzi din comuna 
Băcioi.

1 

Conform caietului de 
sarcini

54309063,01

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

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

August-Septembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

mailto:primaria@bacioi.md
mailto:primaria.bacioi2011@mail.ru
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 22/22 din 16.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul medical al Ministerului Afacerilor 
Interne

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

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

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

ghii@mai.gov.md)

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

Lotul 1

1  

09
30

00
00

-2
 

Instalații fotovoltaice de tip  
on-grid pentru  institutia 
medicala din str. Gheorghe 
Asachi, 25b, Serviciul me-
dical al  MAI” NLC 2252501, 
2252498, 2252497, 2252500, 
2252496

1 buc Instalații fotovoltaice 
de tip  on-grid 5 473 503,28

TOTAL 5 473 503,28
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi 
solicitate documentele stabilite con-
form Legii nr. 131/2015 privind achi-
zițiile publice. 

II. Alte informații:

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

an.2022, trimestru III – IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __01___din__17 august___ 2022___ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Mărculești, rl.Florești
IDNO 1007601009303
Adresa rl.Florești, s.Mărculești
Numărul de telefon/fax tel. 025025971 
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.marculesti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetraru Sergiu 0250 25971, 068085350
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

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 bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

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

1. 45261910-6

Reconstrucția acoperi-
șului la instituția de edu-
cație timpurie „Guguță”, 
satul Mărculești, raionul 
Florești

1 lot Licitație deschisă

3 659 425,27 lei

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

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

Nu □X

Da □

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

Nu □X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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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 - septembrie  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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din  16.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului  Horesti

IDNO 1007601009521
Adresa satul Horești, raionul Ialoveni
Numărul de telefon/fax 026858236, 068064666

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.horesti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.facebook.com/primaria.horesti.3

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cigoreanu Petru ,068064666
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)

primaria.horesti@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publica locala de nivelul  1

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9
Reconstrucția aco-
perișului Casei de 

cultură

1 Lucrari” Reconstrucția acoperi-
șului Casei de cultură “

3926728.50

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

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Pretul cel mai mic

https://www.facebook.com/primaria.horesti.3
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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 -Septembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  17.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Albinețul Vechi, rnul Fă-
lești

IDNO 1007601002120
Adresa s. Albinețul Vechi, r-nul Fălești, Republica 

Moldova
Numărul de telefon/fax 0259 70794
Adresa de e-mail ale autorității contractante alexandra.grimaliuc@mail.ru

primariaalbinet@mail.ru  
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Grimaliuc Alexandra
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)

SIARSAP Mtender

alexandra.grimaliuc@mail.ru

primariaalbinet@mail.ru  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Administrație Publică Locală de nivelul I,_pro-
movarea intereselor și soluționarea problemelor 
populației unității administrativ teritoriale

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 45230000-8

Renovarea și extindere 
a rețelei de iluminat 
stradal din sat. Albine-
țul Vechi, sat. Albinețul 
Nou și sat. Rediul de 
Jos”

1/buc

Lucrări de renovare și extindere 
a rețelei de iluminat stradal din 
sat. Albinețul Vechi, sat. Albinețul 
Nou și sat. Rediul de Jos” conform 
caietului de sarcini

2 541 650

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:alexandra.grimaliuc@mail.ru
mailto:primariaalbinet@mail.ru
mailto:alexandra.grimaliuc@mail.ru
mailto:primariaalbinet@MAIL.RU
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Autoritatea contractantă va aplica criterii de califi-
care și selecție în conformitate cu art.18 din legea 
131/2015.

Criteriul de atribuire a contractului - Preţul cel mai 
scăzut

Alte informații:

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

24 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. 1 din 19.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa Str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax 022-250-809
E-mail 022-250-809
Adresa de internet achizitii@urgenta.md
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună)

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru Bunuri , cod CPV: 33600000-6

Obiectul de achiziție Reactive și consumabile de laborator 3

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653909137465 / 21057338
Data publicării: 30.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653909137465?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

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 07.07.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.1. 

Denumire ECOCHIMIE

IDNO 1002600052156

Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina 
web) (022) 52-34-32 , info@ecochimie.md

mailto:achizitii@urgenta.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

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

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Nu   

Loturile atribuite:

Nr. Denumirea Parametrii Unit Cant Suma cu TVA Număr și data 
contractului

1 Azur  II 

1. Puritatea analit  2. Ambalaj până la 100 g  *Pentru dispozitivele medi-
cale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din  in 
Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a 
participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de confor-
mitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 
(în dependență de tipul produsului) *Toate specificațiile sus-menționate 
obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate 
cu ștampila umedă a participantului. *În ofertă se va indica codul/mo-
delul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă parti-
cipantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila 
umedă  *Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accep-
ta inscriptia pe ambalaj în una din limbile de circulare intenațională).

gram 200 1 581,60

Contract 

nr. 463 

din 19.07.20222 Clorură de 
natriu (NaCl)

1. Amb max 0,5 kg *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Re-
gistrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din  in Registrul de stat 
al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a participantului 
*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va 
prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/
sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în depen-
dență de tipul produsului) *Toate specificațiile sus-menționate obliga-
tor confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu 
ștampila umedă a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/
denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul 
va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă  
*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta in-
scriptia pe ambalaj în una din limbile de circulare intenațională).

kg 3 287,50

10 Ulei de imer-
sie

1. Ambalaj până la 100 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din  in Registrul de stat 
al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a participantului 
*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va 
prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/
sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în depen-
dență de tipul produsului) *Toate specificațiile sus-menționate obliga-
tor confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu 
ștampila umedă a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/
denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul 
va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă  
*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta in-
scriptia pe ambalaj în una din limbile de circulare intenațională).

mililitru 1000 696,00

2 565,10

Denumire GBG-MLD

IDNO 1003600117582

Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) (022) 54-73-73 , office@gbg.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

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

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Nu   
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Loturi atribuite:

Nr. Denumirea Parametrii Unit Cant Suma cu TVA Număr și data 
contractului

4 Toliclon anti D 
Super

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare  Aglutinare 
3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) 
 *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a 
participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: 
a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de confor-
mitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) *Toate specificațiile sus-menționate obligator 
confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate 
cu ștampila umedă a participantului. 

mililitru 1000 9 600,00

Contract

Nr.464

din 13.07.2022

5 Toliclon Kell 
antigen

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare  Aglutinare 
3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) 
 *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a 
participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: 
a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de confor-
mitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) *Toate specificațiile sus-menționate obligator 
confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate 
cu ștampila umedă a participantului. 

mililitru 1000 20 400,00

11

Glucoza (Glu-
cose) 
(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 
determinarea 
la analizator 
automat

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monorea-
gent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau 
heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă 
la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 
g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător 
nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în 
ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, 
fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) 
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracte-
risticile de performanţă și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, 
specificitatea, reproductibilitatea și interferenţa (lipemia, 
bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a 
participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: 
a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de confor-
mitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator 
confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate 
cu ștampila umedă a participantului. 

mililitru 5000 1 500,00

31 500,00

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

1. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
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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

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. 8 din_14.07.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Călăraşi
Localitate or. Călăraşi
IDNO 1003609150317
Adresa or. Călăraşi str. N. Testemiţanu 59
Număr de telefon/fax 0244/2-11-35; 0244/2-24-48
E-mail srcalarasi@ms.md 
Pagina web oficială www.sr-calarasi.ms.md
Persoana de contact Badaşcă Gheorghe, 068432411, jurist-imsp@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică; prestarea serviciilor medicale

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)

Atr.57 al.1 al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 
03.07.2015 Produse alimentare pentru I semestru 2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție Carne și produse din carne pentru trimestrul III 2022 
Anunțul de participare Nr: 21058486

Link-ul:   

ocds-b3wdp1-MD-1655376244113
Data publicării: 16.06.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. _7__ din __28.06___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Nivali-Prod
IDNO 1006600010112
Date de contact 

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

s.Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni; tel: 062037700/068686502; achizitii@
nivalli.md

mailto:srcalarasi@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655376244113
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 2

Carne şi produse din carne
Nr.21-
COP/22 din 
06.07.2022

1 Pulpe de găină cu fierbere rapidă 15800000-6 490 kg 24 990,00

2 Piept de găină 15800000-6 328 kg 27 945,60

3 Carne de vită fără os 15800000-6 180 kg 31 649,40

4 Crenvurşti 15800000-6 197 kg 17 139,00

TOTAL: 101 724,00
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. 7 din_14.07.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Călăraşi

Localitate or. Călăraşi

IDNO 1003609150317

Adresa or. Călăraşi str. N. Testemiţanu 59

Număr de telefon/fax 0244/2-11-35; 0244/2-24-48

E-mail srcalarasi@ms.md 

Pagina web oficială www.sr-calarasi.ms.md

Persoana de contact Badaşcă Gheorghe, 068432411, jurist-imsp@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituție publică; prestarea serviciilor medicale

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)

Atr.57 al.1 al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 Produse 
alimentare pentru I semestru 2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru trimestrul III 2022

Anunțul de participare Nr: 21057293

Link-ul:   

ocds-b3wdp1-MD-1653656756958

Data publicării: 27.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6 oferte

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte

Pe cale electronică: 6 oferte
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. _6__ din __14.06___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA Fabrica de Unt din Florești

IDNO 1003607011922

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

r. Floresti, s. Varvareuca; tel: +37379941799; 
milkmark@indbox.ru www.milkmark.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

mailto:srcalarasi@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653656756958
mailto:milkmark@indbox.ru
http://www.milkmark.md
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

Lotul 1 Produse lactate

Nr.16-COP/22 din 
22.06.2022

1 Lapte 2,5% 15800000-6 3100 litri 41 540,00

2 Chefir 2,5% 15800000-6 650 kg 11 037,00

3 Brînză de vaci 9% 15800000-6 550 kg 40 370,00

4 Smîntînă 10% 15800000-6 145 kg 4 872,00

5 Unt de vacă 72,5% 15800000-6 425 kg 62 475,00

6 Caşcaval 45% 15800000-6 175 kg 26 250,00

TOTAL: 186 544,00

Denumire SRL Delmix – Prim 

IDNO 1010600031257

Date de contact 

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

Mun. Chișinău str.Titulescu 39 ap.4, tel: 067300457; 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 8 Biscuiţi 15800000-6 30 kg Nr.18-COP/22 
din 22.06.2022

926,10

2 Lotul 12 Zahăr vanilat 15800000-6 10 buc 11,50

3 Lotul 13 Bicarbonat de sodiu 15800000-6 2 kg 55,74

4 Lotul 14 Sare de lîmîie 15800000-6 5 kg 630,00

5 Lotul 15 Sare 15800000-6 120 kg 1160,40

6 Lodul 16 Frunză de dafin 15800000-6 0.25 kg 42,75

7 Lotul 17 Piper negru măcinat 15800000-6 0.25 kg 59,50

8 Lotul 19: Drojdie 15800000-6 1 kg 132,00

9 Lotul 20: Condiment cu gust de găină 15800000-6 50 buc 343,50

10 Lotul 21: Pesmeţi pentru pesmiţeală 15800000-6 6,50 kg 173,68

11 Lotul 22: Miere artificială 15800000-6 15.kg 433,35

12 Lotul 25: Magiun 15800000-6 40 kg 1 095,60

13 Lotul 26: Ceai 15800000-6 16 kg 4 352,00

14 Lotul 27: Cacao praf 15800000-6 5 kg 394,95

15 Lotul 29: Fructe uscate 15800000-6 80 kg 4 389,60

16 Lotul 31: Napolitane 15800000-6 16 kg 781,28

17 Lotul 32: Pesmeți la ceai 15800000-6 65,5 kg 2 686,16

18 Lotul 33: Morcov 15800000-6 450 kg 4 347,00

19 Lotul 36: Fructe proaspete (mere) 15800000-6 200 kg 1574,00

TOTAL: 23 589,11
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Denumire SRL Alim-Total
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

Or. Ialoveni str.VL Tepes 12; tel:022-42-21-11; alim.totat@
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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Nr.17-COP/22 
din 22.06.2022

Lotul 3 Produse de morărit 15800000-6 8 532,25
1 Crupă de griş 15800000-6 150 kg 2 455,50

2 Fulgi de ovăs 15800000-6 130 kg 2 860,00

3 Crupă de porumb 15800000-6 85 kg 1 236,75

4 Făină de grîu cal. Superioară 15800000-6 180 kg 1 980,00

Lotul 4 Cereale 15800000-6 23 178,80
5 Crupe de grîu 15800000-6 270 kg 2 637,90

6 Crupe de orz 15800000-6 250 kg 2 442,50

7 Crupe de mei 15800000-6 100 kg 1 997,00

8 Crupe de arpacaş 15800000-6 100 kg 977,00

9 Hrişcă 15800000-6 180 kg 8 082,00

10 Orez boabe întregi 15800000-6 165 kg 4 620,00

11 Fasole 15800000-6 50 kg 1 250,00

12 Mazăre uscată 15800000-6 120 kg 1 172,40

Lotul 5 Paste făinoase 1 220,00
13 Paste făinoase (în asortiment) 15800000-6 50 kg 795,00
14 Paste făinoase (spicuşor) 15800000-6 25 kg 425,00
15 Lotul 9 Ouă 15800000-6 7370 buc 16 729,90

16 Lotul 10 Ulei 15800000-6 230 kg 10 350,00

17 Lotul 11 Zahăr 15800000-6 400 kg 6 748,00

18 Lotul 24: Pastă de roșii 15800000-6 45 kg 1 243,35

19 Lotul 31: Sfeclă roșie 15800000-6 350 kg 4 214,00

20 Lotul 32: Ceapă 15800000-6 300 kg 2 835,00

21 Lotul 34: Cartofi 15800000-6 2300 kg 17 825,00

22 Lotul 35: Varză 15800000-6 200 kg 1 666,00

23 Lotul 37: Verdeață 15800000-6 20 kg 1 000,00

24 Lotul 38: Usturoi 15800000-6 2 kg 110,00

TOTAL 95 652,30

tel:022-42-21-11
mailto:alim.totat@mail.ru
mailto:alim.totat@mail.ru
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Denumire SRL Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Mun. Chișinău Str. Voluntarilor 15; Tel: 40-71-01; baguette.srl@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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 18: Oţet 15800000-6 15 liri Nr.20-COP/22 
din 22.06.2022

141.00

2 Lotul 23: Mazăre verde conservată 15800000-6 95 kg 1 887,65

TOTAL: 2 028.65

Denumire SRL Viocris-Impex

IDNO 1006600032107

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

Mun. Chișinău Str. Studenților 5/3; Tel: 068430630; viocrisimpex@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 7 Pește 15800000-6 500 kg Nr.19-COP/22 
din 22.06.2022

28 020.00

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:baguette.srl@mail.
mailto:viocrisimpex@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 22/L/22   din 12.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.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)

Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@cimislia.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocuri-

lor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civi-
ce 2022 din or. Cimișlia

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650540364395
Data publicării: 21.04.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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 □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650540364395?tab=contract-notice
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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. 12/L/22 din 17 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SC ”Cimtermic” SRL

IDNO 1007605004579

Date de contact 

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

or.Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 135, ap.22

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 Reabilitarea îmbrăcămintei asfal-
tice a căilor de acces din cartierul 

Basarabia
45230000-8 Lucrări 100/22 din 

24.05.2022 239831,61

Denumire SRL ”Alternativa Construct”

IDNO 1017605003399

Date de contact 

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

or.Cimișlia, str. Vasile Alexandri, 51

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 □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reparația unei porțiuni din str. 
Varlaam din or. Cimișlia în vari-

antă beton 45230000-8 Lucrări 102/22 din 
24.05.2022 295042,02

2 Așezarea pietrișului pe str. Mihail 
Sadoveanu 45230000-8 Lucrări 102/22 din 

24.05.2022 230683,03

Denumire SRL ”Cimtercon”

IDNO 1012605000201

Date de contact 

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

or.Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 135, ap.22

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 Asfaltarea curții blocului V. Alec-
sandri 99 45230000-8 Lucrări 101/22 din 

24.05.2022 249157,16

2 Reparația străzii Ion Soltîs 45230000-8 Lucrări 101/22 din 
24.05.2022 315966,24

3 Betonarea cărării de legătură 
dintre str-la Ștefan cel Mare și str. 

Ștefan cel Mare
45230000-8 Lucrări 101/22 din 

24.05.2022 32182,60

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de 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. 21/L/22   din 12.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.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)

Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@cimislia.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a fostei clădiri a secției pașa-

poarte, etaj II. Reconstrucția în Hostel
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651233917452

Data publicării: 29.04.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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 □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651233917452
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651233917452?tab=contract-notice
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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: 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. 17/L/22 din 09 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Alarcon Group”

IDNO 1017605003285

Date de contact 

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

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

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 a fostei clă-
diri a secției pașapoarte, etaj II. 

Reconstrucția în Hostel
45400000-1 Lucrări 121/22 din 

20.06.2022 1291968,96

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. 20/L/22   din 12.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.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)

Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@cimislia.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Renovarea retelei de iluminat public din or.Cimislia 

PT-45(Str.Mihai Viteazul, str.Gavril Musicescu)
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654005480013

Data publicării: 31.05.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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
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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. 18/L/22 din 15 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire FCI ”Capital” SRL

IDNO 1003605002810  

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Dumitru Râșcanu, 33/1

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 Renovarea retelei de iluminat 
public din or.Cimislia PT-45(Str.
Mihai Viteazul, str.Gavril Musi-

cescu)

45316110-9 Lucrări 125/22 din 
22.06.2022 103067,29

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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652701521800 din 13 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de constructie a stadionului, sala polivalentă a LT 
M. Sadoveanu (Executarea invelisului de cauciuc)

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1652701521800
Data publicării: 16.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21056519/

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
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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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652701521800 din 03 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL  „Eurogalex Prim”
IDNO 1008600035294
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru, 5, of.135, tel. 069-
40-20-87,          e-mail: eurogalex@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de constructie a stadionului, sala 
polivalentă a LT M. Sadoveanu (Executa-
rea invelisului de cauciuc)

45200000-9 1 buc ocds-b3wdp1-
MD-1652701521800 /51

15.06.2022

  921 990,16

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

1. Alte informații:

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

Nu □        

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


102

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626283228 din 13 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie a drumului L517 Sarata Galbena – 
Valea Florii

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626283228
Data publicării: 30.03.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21054153/

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: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626283228 din 15 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL  „Luxgaz”
IDNO 1004600011768
Date de contact 

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

or. Codru, mun. Chișinău, R.Moldova, str. Greno-
ble 128/8, tel. 078884888,          e-mail: luxgazsrl@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparaţie a drumului 
L517 Sarata Galbena – Valea Florii

45233142-6 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1648626283228 

/56
21.06.2022

  888 926,01

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

1. Alte informații:

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

Nu □        

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652789689528 din 13 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie a drumului R33 de acces spre s.Boghi-
ceni

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1652789689528
Data publicării: 17.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21056639 /

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: 11

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 11
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 11
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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. nr. ocds-b3wdp1-MD-1652789689528 din 08 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL  „SpeedQual Com”
IDNO 1017600052299
Date de contact 

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

or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, tel. 060242426,          
e-mail: alina.dodica@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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparaţie a dru-
mului R33 de acces spre s.Bo-
ghiceni

45233142-6 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1652789689528 /55

15.06.2022

  1 900 293,45

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

1. Alte informații:

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

Nu □        

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 14.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

Tipul autorității contractante 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 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 Containere pentru dezinfecție și sterilizare a.2022

Anunțul de participare 33100000-1

Data publicării: 04.07.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21059387/    
ocds-b3wdp1-MD-1656914068564 

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: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059387/
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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. 44 din 14.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire M-Inter-Farma
IDNO 1003600005263
Date de contact 

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

tel: 069373693 

e-mail: nina@minterfarma.md   

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 M-Inter-Farma 33100000-1 Nr._____ din 
14.07.2022 9680,00

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:nina@minterfarma.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.60/22 din 15 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Min-
isterului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Număr de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66
E-mail mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact Mihail Turanin
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

--------

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a sistemelor de apeduct central la 
2 subunități din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene 
(Dănceni și Durlești).

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1651849615510

Data publicării: 06.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056173/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerin-
țele de participare la concurs

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: 
NU.

--------

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

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.107/22 din 14 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. ”Devastcom”
IDNO 1006600051009

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651849615510
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Date de contact 

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

Adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager, nr.11;

Tel: 069-166-411;

E-mail: devastcom@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Nu
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 LOT 2:

Lucrări de reparație capitală a sistemelor de 
apeduct central la subunitatea din cadrul Re-
gimentului de rachete antiaeriene (Durlești).

45232153-9 1 lucrare 14/557 din 
15.07.2022

1 245 805,77

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

2. Alte informații:

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

Nu

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 1 din_07/07/2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul  republican de reabilitare pentru copii

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006600049347

Adresa mun. Chișinău, str. Grenoble,147

Număr de telefon/fax 022-28-87-76, 022- 28-87-81, 067433617

E-mail crchsal@gmail.com

Adresa de internet www.crrc.md

Persoana de contact Zabolotnîi Natalia,(022) 28-87-76, natazabolotnii@mail.ru  

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 COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea Produselor  alimentare  pentru II jum. al  

anului 2022
Anunțul de participare Nr.: 21057777

Data publicării: 07.06.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1654597146615 

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: 11
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654597146615
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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 22 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “PRODUSE DE FAMILIE” SRL
IDNO 1010600010111
Date de contact 

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

Telefon:  +373 78877910, 078877010, 078 877 238

Viorel.iacovet@filletti.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Denumire “BAGUETTE” SRL
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Telefon:  +373 22-407-100, 22-407-101, 068100203, 
068100302

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 □      

 
Denumire “Dorianis&Co”SRL

IDNO 1003601001929
Date de contact 

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

Telefon:  026554581, 067130270

dorianisco@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 □      

 
Denumire SRL “VILLA PRODOTTI”

IDNO 1016600007719

Date de contact 

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

Telefon: 022 846-333, 060885999, 060882288

villaprodotti@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire “Acustic Tehnologie” SRL

IDNO 1003600041432

Date de contact 

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

Telefon: 068666257 

acusticteh@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 □      

 

Denumire SRL “Viocris Impex”

IDNO 1006600032107

Date de contact 

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

Telefon: 068430630

viocrisimpex@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 □      

 

Denumire “LAPMOL” SRL

IDNO 1002600024308

Date de contact 

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

Telefon: 022 41-07-65:41-07-66:47-49-79: fax:022-80-93-93

e-mail:d.nastase@lapmol.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire SRL “NOBIL PREST”

IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

Telefon: 022 84 33 70 fax (022) 84-33-74

e-mail: nobilprest@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

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

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
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1 Găini  broiler  cu fierbere  rapidă, congelat,  
,înpachetată la  bucată  în ambalaj  de la  pro-
ducător ,etichetată, c/s, RM:”Basarabia Nord “SA

15000000-8 600 kg Contract nr.1 
din 28.06.2022

29100,00

2 Ceai negru din frunze mari, amb.250gr,c/s,… 15000000-8 4 kg Contract nr.2 
din 28.06.2022

896,00

3 Biscuiți bebeluși pentru copii (fără grăsimi hidroge-
nizate și ulei de palmier) ,amb. 5,0 kg , c/s, RM, Nefis

15000000-8 90 kg Contract 
nr.2 din 

28.06.2022

4320,00

4 Franzelă    albă   din    făină  de  grîu  c/s,feliată,amba-
lată,etichetată    fortificată   cu  fier  și  acid   folic RM, 
Dorianis&Co SRL 

15000000-8 1300 kg Contract 
nr.3 din 

28.06.2022

18057,00

5 Pâine din  amestec de făină de se-
cară și făină de grâu  c.I  , feliată,amba-
lată, etichetată, fără fortific.  cu fier și acid  

folic RM, Dorianis&Co SRL 

15000000-8 800 kg Contract 
nr.3 din 

28.06.2022

11664,00

6 Pesmeti măcinati,uscati din pîne din făină de grîu  
c/s, ambl. 0,5 kg , RM, Dorianis&Co SRL 

15000000-8 54 kg Contract 
nr.3 din 

28.06.2022

1384,02

7 Chiflă cu magiun 0.060 kg ambalate, etichetare,  cu 
termenul de valabilitate nu mai mare de 48 ore RM, 
Dorianis&Co SRL 

15000000-8 4000 buc. Contract 
nr.3 din 

28.06.2022

13400,00

8 Fileu  din  pui  broiler, f/ă    os  ,  congelat   ,  amb. 1 
kg, etichetat,c/s  RM:SRL Carnprodlux

15000000-8 500 kg Contract 
nr.4 din 

28.06.2022

38070,00

9

Ouă    dietetice  ,categoria.A,de  găină(1/46 gr.)  ter-
menul de valab. 9 zile RM Acustic tehnologie SRL

15000000-8 7500 buc. Contract 
nr.5 din 

28.06.2022

15300,00

10 Peşte  de  mare  trunchi ,congelat  f/cap,  f/ mărun-
taie , ”Merluccius Hubbsy”

(molocniiHec), 200-300gr bucata , c/s, SALIPETRIER

15000000-8 500 kg Contract 
nr.6 din 

28.06.2022

29010,00

11 Brânză proaspătă de   vaci, 5%,amb. 0,5 kg, c/s RM 
ICS Lapmol SRL

15000000-8 480 kg Contract 
nr.7 din 

28.06.2022

39427,20

12 Lapte  de vaci , 2,5% pasteurizat ,amb. 1 litru RM ICS 
Lapmol SRL

15000000-8 3450 litri Contract 
nr.7 din 

28.06.2022

51370,50

13 Chefir, 2,5 %,amb. 0,5 ,politilenă, c/s RM ICS Lapmol 
SRL

15000000-8 1000 litri Contract 
nr.7 din 

28.06.2022

19620,00

14 Smântână 10%    în pungi   de politilenă, 0,5 kg, c/s 
RM ICS Lapmol SRL

15000000-8 135 kg Contract 
nr.7 din 

28.06.2022

4689,90

15 Paste    făinoase  din    făină   de    grâu  c/s ,   figu-
rine în asortiment, amb. 1 kg ,RM”Grama-Grup”SRL

15000000-8 90 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

1962,00

16 Paste  făinoase din  făină  de  grîu c/s , spaghete, 
amb. 0,8 kg, RM”Grama-Grup”SRL

15000000-8 70 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

1526,00
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17 Faină albă din grâu ”calit.  super ,amb.1 kg RM”Be-
atrice Com”,SRL”Macinatorul”,SC”OLEINEAC”

15000000-8 125 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

1775,00

18 Crupe   de  grâu ,,Arnăutca”,curată, fără impurități, 
c/s, amb 1 kg:RM SRL”Vitalcomus”

15000000-8 75 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

1567,50

19 Crupe de griş ,c/s, curată, fără, impurități , fara in-
sect, fara umezeala,amb  in pachete la1 kg; RM:S-
RL”Vitalcomus”

15000000-8 55 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

924,00

20 Crupe  de arpacaş, curată, fără impurități,c/s, bob 
întreg, amb 1 kg ;RM; SRL”Vitalcomus”

15000000-8 25 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

290,00

21 Crupe de  hrişcă (bob  întreg), curată, fără impu-
rități,c/s, amb 1 kg  ; RM; Vitalcomus

15000000-8 150 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

7152,00

22 Crupe de orez EXTRA (bob  rotund,,întreg), curată, 
fără impurități, c/s , amb 1 kg ; RM; Vitalcomus

15000000-8 210 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

6699,00

23 Crupă din  porumb Malai Extra ( mărunțit), curată, 
fără impurități, c/s,amb.1 kg ; RM; Vitalcomus, SRL 
“V.A.Struc”

15000000-8 90 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

1472,40

24 Mazăre uscată ,bob întreg,c/s, amb 1 kg , curată, 
fără  impurități;RM; Vitalcomus, SRL “V.A.Struc” 

15000000-8 210 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

2721,60

25 Fulgi  de ovăs cu fierbere rapidă,   curat, fără impu-
rități,c/s, amb 0,5kg ;RM, Vitalcomus, SRL”Vitafor”

15000000-8 75 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

1797,00

26 Cartofi  proaspeţi ,în saci, diametrul nu mai mic de 8 
cm, c/s ;RM; SRL”CONSUM DIRECT”GT ”Turcan Igor”

15000000-8 1800 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

15480,00

27 Varză  albă  proaspătă,  căpăţâni întregi, 
curate, pe deplin formate, fără boli și 
insecte, nu mai mică de 2 kg, c/s ; RM:GT”Tudor Chi-
riac”/G.T”AGROANDRIES

15000000-8 390 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

3081,00

28 Morcov proaspăt, lungimea nu mai mică de 20 cm 
, c/s ;RM, G.T “AGROANDRIES”//GT”Florean Vladimir”

15000000-8 390 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

4524,00

29 Sfeclă   roşie   de    masă,  proaspătă, c/s;RM; G.T 
“AGROANDRIES”//GT”Florean Vladimir” 

15000000-8 360 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

3564,00

30 Ceapă    uscată,  fără    colte, c/s  ,RM; G.T “AGROAN-
DRIES”//GT”Florean Vladimir”   

15000000-8 225 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

1957,50

31 Verdeaţă proaspătă  (pătrunjel), c/s ; RM, “BIOFRUCT 
EXIM”SRL

15000000-8 9 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

576,00

32  Fructe proaspete – mere,c/s ; RM, ; SRL 
“Bucovineanca”//GT”Florean Vladimir”

15000000-8 600 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

4560,00

33 Zahăr alb din sfeclă ,amb. 1 kg, c/s,”Sudzuker-Mol-
dova”SRL/ICS”Moldova Zahăr”

15000000-8 400 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

8320,00
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34 Turte dulci fără arome, ( preaniki) fără ulei de palmi-
er ,amb. 400gr ,c/s RM: IPC “Panifcoop”/”STEVIPROD”

15000000-8 100 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

3333,00

35 Ulei din semințe de  floarea soarelui  , rafinat, de-
odorant, în sticle   5 litri,  RM:SRL “Gutu-Service”/
SRL”Uniflor Agro”//S.A.”Floarea Soarelui”SRL”Dmitri 
Ivan Bodlev”

15000000-8 80 litri Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

3308,00

36 Unt  nesărat   82,5%, cu  grăsimi  anima-
liere, amb.  în pachete 0,200 kg,c/s RM: SRL”Andre-
cris”//SRL “Vitafor”

15000000-8 400 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

60000,00

37 Caşcaval  tare nepicant 45-50% ,ambalat,c/s :”Vita-
for”

15000000-8 60 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

9360,00

38 Pastă din roşii 25%(în borcane 0,31 kg),c/s “OLI-
VER-NORD” SRL

15000000-8 77,50 Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

3797,50

39 Mazăre verde (conservată,0,430  kg) ,c/s RM: “Al-
fa-Nistru” SA

15000000-8 73,10 Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

2178,38

40 Magiun din mere, borcane 0,84 kg, c/s,RM, S.C”RG-
AGRO PLUS”S.R.L//SRL”Bioenergie INC”  

15000000-8 29,40 Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

903,17

41 Sare  de  bucătărie ( alimentară -iodată) în pachete  
1 kg ,RM, SRL “Rodals”

15000000-8 60 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

592,80

42 Frunză  de dafin,amb. în  pachete  0,02gr, SRL 
“VACUM-NORD”//SRL”Condiprod-Com”

15000000-8 2,5 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

527,48

43 Fructe  uscate:  în   asortimentc/s, ambalate   în   sac 
de hîrtie, nu mărunte  , RM, SRL “Podgoreni-Plus”

15000000-8 60 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

3540,00

44 Bicarbonat de sodiu în pachete 0,5 kg   15000000-8 12 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

382,80

45 Suc  din mere “tetrapac” (limpezit),amb. 1 L ,c/s, RM, 
“Natur  Bravo”SA

15000000-8 1000 litri Contract 
nr.8 din 

28.06.2022 12960,00

46 Cacao  praf  în  cutii ,amb. 100 gr, c/s, SRL “Condip-
rod-Com”

15000000-8 14 kg Contract 
nr.8 din 

28.06.2022

2072,00

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de 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. 130/22AA din 14.07.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de asigurare obligatorie de răspundere ci-
vilă auto pentru pagube produse de autovehicule 

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653391036957
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1653391036957?tab=contract-no-
tice 
Data publicării: 24.05.2022

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

Licitație electronică

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

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653391036957
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653391036957?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653391036957?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653391036957?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 283/22 din 29.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA
IDNO 1004601000125
Date de contact 

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

MD-2060, str. Alexandru cel Bun, 51 mun. Chi-
șinău, Republica Moldova; 022  225 596; sales@
grawe.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma,

inclusiv TVA

1 Servicii de asigurare 
obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru pagube 
produse de autovehicule

ÎM CA „Grawe 
Carat Asigurări” 

SA

66514110-0 serviciu Nr. 844 din 
14.07.2022

187 072,05

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 13 din 15.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000543 
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. 

Asachi, 69
Număr de telefon/fax 022-78-51-60
E-mail achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact Bodarev Vasilii
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Spumogen

Obiectul de achiziție Spumogen

Anunțul de participare Nr:  

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21058052/
lot/11579833/
Data publicării: 09.06.2022
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654774551575

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

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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654774551575
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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. 10 din 29.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire SRL Policontract

IDNO 1003600068776

Date de contact 

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

079527290

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. Spumogen 35100000-5 6000 kg Nr. 82 din 
06.07.2022

295200,00

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 V        

Da □      

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652786540867 din 15.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 213179

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

Persoana de contact Natalia Țurcan

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice na-
ționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fă-
lești, Sîngerei

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652786540867

Data publicării: 17.05.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652786540867?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-
b3wdp1-MD-1652786540867 din 22.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA „Drumuri Bălți”

IDNO 1003602008028

Date de contact 

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

mun. Bălţi, str. Decebal 133, MD 3107

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere de rutină a dru-
murilor publice naționale amplasate 
teritorial în mun.Bălți, raioanele Fă-
lești, Sîngerei

45200000-
9

1

     

08-10/211

din

01.07.2022

106 800 187,24

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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 infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 15 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Grigore Vieru s.Iurceni r.Nisporeni
Localitate Satul Iurceni
IDNO 1013620011465
Adresa s.Iurceni r.Nisporeni
Număr de telefon/fax 026449472,026449614
E-mail tabirta.ludmila@mail.ru,nanigalina67@gmail.com 
Adresa de internet
Persoana de contact Nani Galina , Tabirta Ludmila
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări V
Obiectul de achiziție Reparația capitală a rețelelor electrice interioare Gim-

naziului Grigore Vieru s.Iurceni r-nul Nisporeni
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdpl-MD-1654868002589 

Data publicării: 10.06.2022
Link:  

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 atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 8

mailto:tabirta.ludmila@mail.ru,nani
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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 CVR Electro SRL
IDNO 1006600002447
Date de contact 

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

069155725

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reparația capitală a rețelelor 
electrice interioare Gimnaziului 
Grigore Vieru s.Iurceni r-nul Nis-
poreni

45200000-9 1 buc 18 din 
15.07.2022

678136,48

n Denumire lot nr. n
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 IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax 022-205-221
E-mail achiziții@usmf.md
Adresa de internet www.usmf.md
Persoana de contact Mariana Ciorba
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Echipament medical pentru activitatea științifică (re-

petat)
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654779667223

Data publicării: 09.06.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21058063/

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654779667223
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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. 39 din 05.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ”Bio Analitica” SRL  
IDNO 1015600017171
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Podul Înalt 20/2, of. 10

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Thermomixer de tip MHR 13 33100000-1
1 buc

____ din  ___. 
07.2022 76440,00

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. 6A din 19.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600150509
Adresa str. Ion Pruncul 8
Număr de telefon/fax 022 29 58 63
E-mail imspdrn@ms.md
Adresa de internet imspdrn.md
Persoana de contact Lazarenco Olga

022 29 40 79

imspdrn.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 o 
altă formă de achiziție comună)

Instituția medico-sanitară publică;

Obiectul de activitatea – prestarea asistenței medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

LP 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul II și trimestrul III 

2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654086595066 

Data publicării:  1 iun 2022, 15:36
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654086595066?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 □ 

mailto:imspdrn@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654086595066
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654086595066?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654086595066?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 13 
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 11
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 13

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. 15D din 29 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

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

Denumire ADRIKA S.R.L.
IDNO 1014600026086
Date de contact 

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

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Spicului 6;

Telefon: 069 122 820; 022 930 525; 022 728 785
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 Pâine albă din făina de grâu 15811100-7 6000,0 kg 34 din 
06.07.2022 75 300,00

2 Pâine sură din făină de secară și 
grîu 15811100-7 2900,0 kg 34 din 

06.07.2022 37 584,00

Total: 112 884,00

Denumire CREDOPRIM S.R.L.
IDNO 1003600026963
Date de contact 

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

Adresa poștală: Str. Vasile Badiu 20, mun. Chișinău;

Telefon: 069102634
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 □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lapte de vaci pasteurizat 1,5% 15511100-4 1500,0 L 35 din 
06.07.2022 21 225,00

2 Smîntînă 15% 15512000-0 400,0 kg 35 din 
06.07.2022 19 600,00

3 Brînză de vaci 9% 15541000-2 600,0 kg 35 din 
06.07.2022 49 500,00

4 Brânză de vaci cu cheag tare de 
la 30 la 40 % 15544000-3 500,0 kg 35 din 

06.07.2022 85 500,00

Total: 175 825,00

Denumire FLORENI S.R.L. S.R.L.
IDNO 1002601002055
Date de contact 

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

Adresa poștală: s.Floreni, r. Anenii Noi;

Telefon: 060 873 111
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 Carne de pasăre (găină); Carcase 
de pui broiler, congelate 15112000-6 3 000,0 kg 36 din 

06.07.2022 131 400,00

Total: 131 400,00

Denumire TELEMAR S.R.L. S.R.L.
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

Adresa poștală: str. Uzinelor 21/1, mun. Chișinău;

Telefon: 022 479 098
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 □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Pește de mare înghețat 15221000-3 2 300,0 kg 37 din 
06.07.2022 106 398,00

To-
tal: 106 398,00

Denumire CASA DE COMERT VITA S.R.L.
IDNO 1002600003745
Date de contact 

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

Adresa poștală: str. Mesager 16, mun. Chișinău;

Telefon: 068 288 600
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 Pastă de tomate 25% 15331425-2 520,0 kg 38 din 
06.07.2022 17 680,00

2 Magiun 15332200-6 150,0 kg 38 din 
06.07.2022 4 494,00

3 Gem 15332200-6 100,0 kg 38 din 
06.07.2022 5 443,00

Total: 27 617,00

Denumire NOBIL PREST S.R.L.
IDNO 1010600021038
Date de contact 

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

Adresa poștală: str. Prunului, 19/1, mun. Chișinău;

Telefon: 0 22 84 33 70
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 □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Unt nesărat 15530000-2 985,0 kg 39 din 
06.07.2022 152 675,00

2 Paste făinoase 15850000-1 1400,0 kg 39 din 
06.07.2022 25 620,00

3 Biscuiți dulci 15821200-1 200,0 kg 39 din 
06.07.2022 6 200,00

4 Făină de grîu 15612100-2 100,0 kg 39 din 
06.07.2022 1 229,00

5 Fulgi din ovăz 15613380-5 300,0 kg 39 din 
06.07.2022 7 194,00

6 Griș 15625000-5 250,0 kg 39 din 
06.07.2022 4 195,00

7 Crupe din mei 03000000-1 190,0 kg 39 din 
06.07.2022 4 066,00

8 Crupe de arpacaș 03000000-1 750,0 kg 39 din 
06.07.2022 8 220,00

9 Crupe de grîu 03211100-4 1200,0 kg 39 din 
06.07.2022 13 152,00

10 Crupe de orz 03211400-7 900,0 kg 39 din 
06.07.2022 9 864,00

11 Orez 03211300-6 1000,0 kg 39 din 
06.07.2022 31 960,00

12 Hrișcă 03211000-3 900,0 kg 39 din 
06.07.2022 42 930,00

13 Mazăre uscată 03212213-6 240,0 kg 39 din 
06.07.2022 3 060,00

14 Crupe de porumb
15612210-6

150,0 kg 39 din 
06.07.2022 2 454,00

15 Fasole uscate 03221210-1 180,0 kg 39 din 
06.07.2022 5 014,80

16 Carne înăbușită de porc 15131000-5 300,0 kg 39 din 
06.07.2022 28 800,00

17 Carne înăbușită de vită 15131000-5 300,0 kg 39 din 
06.07.2022 39 600,00

18 Mazăre verde conservată 15331462-3 200,0 kg 39 din 
06.07.2022 3 730,00

19 Castraveţi conservați 15331500-2 100,0 kg 39 din 
06.07.2022 1 200,00

20 Roșii conservate în suc propriu 15322100-2 150,0 kg 39 din 
06.07.2022 2 878,50

21 Fructe uscate în asortiment 15332410-1 100,0 kg 39 din 
06.07.2022 5918,00
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22 Suc de fructe 15321000-4 2000,0 L 39 din 
06.07.2022 26000,00

23 Zahăr tos din sfeclă 15831000-2 1500,0 kg 39 din 
06.07.2022 31200,00

24 Ulei din floarea soarelui 15421000-5 700,0 L 39 din 
06.07.2022 29190,00

25 Piper negru măcinat 15872100-2 2,0 kg 39 din 
06.07.2022 448,00

26 Frunză de dafin 15870000-7 2,0 kg 39 din 
06.07.2022 384,00

27 Ceai negru 15863200-7 150,0 kg 39 din 
06.07.2022 33600,00

28 Sare alimentară iodată 15872400-5 400,0 kg 39 din 
06.07.2022 3960,00

29 Oțet 6% 15871100-5 20,0 kg 39 din 
06.07.2022 184,00

30 Drojdie uscată 15898000-9 2,4 kg 39 din 
06.07.2022 345,60

31 Borș acru (uscat) 15870000-7 30,0 kg 39 din 
06.07.2022 4440,00

32 Ouă dietice de găină 03142500-3 4 500,0 buc 39 din 
06.07.2022 8910,00

33 Mere proaspete 03222321-9 150,0 kg 39 din 
06.07.2022 1140,00

34 Cartofi proaspeţi 03212100-1 1 700,0 kg 39 din 
06.07.2022 14 756,00

35 Varză albă proaspătă 03221410-3 1 500,0 kg 39 din 
06.07.2022 11 850,00

36 Morcov de masă 03221112-4 600,0 kg 39 din 
06.07.2022 7 080,00

37 Sfeclă roșie 03221111-7 600,0 kg 39 din 
06.07.2022 5 940,00

38 Ceapă uscată 03221113-1 700,0 kg 39 din 
06.07.2022 6 090,00

39 Verdeaţă proaspătă (mărar, pă-
trunjel) 15870000-7 40,0 kg 39 din 

06.07.2022 2120,00

40 Vinete proaspete 15331100-8 500,0 kg 39 din 
06.07.2022 7500,00

41 Ardei dulci proaspeți 15331100-8 500,0 kg 39 din 
06.07.2022 8000,00

To-
tal: 603 097,90

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
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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. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4511 din 27.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Licitație Publică deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ V
Servicii              
Lucrări □

Obiectul de achiziție
Achiziţionarea timbrelor poștale și servicii de francare 
(mărcile poștale)_ale Republicii Moldova pe parcursul 
anului  2022, la solicitarea Cumpărătorului.

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1650454208715-
EV-1650460839899
Data publicării: 20/04/2022 16: 20
https://e-licitatie.md/achizitii/34938/timbre-posta-
le-si-servicii-de-francare

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 atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ V 
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Nr. oferte primite

Total: 1 (una)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1 (una)

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 24 din 01.06.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 134 ,

Telefon: (022 )251-200
e-mail: anticamera@posta.md

roman.cojuhari@posta.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □           Nu □ V 
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) Da □           Nu □   V

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

Da □            Nu □   V

Nr. lotu-
lui Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură Nr. și data contractului Total fără TVA

2. Timbre (1,00 lei)  50 270,00 
lei

22410000-1 50270

Nr.864.06/2022

din

27.06.2022

50 270,00

4. Timbre (1,75 lei)  87 500,00 lei 22410000-1 50000

Nr.864.06/2022

din

27.06.2022

87 500,00

5. Timbre (5,20 lei)  208 000,00 lei 22410000-1 40000

Nr.864.06/2022

din

27.06.2022

208 000,00

6. Timbre (5,75 lei)  224 250,00 lei 22410000-1 39000

Nr.864.06/2022

din

27.06.2022

224 250,00

7. Timbre (9,50 lei)  47 500,00 lei 22410000-1 5000

Nr.864.06/2022

din

27.06.2022

47 500,00

Valoarea totală a  contractului fără 
TVA, lei 617 520,00

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

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va re-
mite 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. 11 din 15.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000543 
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asa-

chi, 69
Număr de telefon/fax 022-78-51-60
E-mail achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact Bodarev Vasilii
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)

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Furtunuri de refulare

Obiectul de achiziție Furtunuri de refulare

Anunțul de participare Nr:  

 

ocds-b3wdp1-MD-1655276399730
Data publicării: 15.06.2022
Nr: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058359/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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: 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655276399730
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 7 din 30.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire SRL Stincom Service

IDNO 1002600044676

Date de contact 

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

069105885

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. Furtunuri de refulare 44482100-3 125 buc Nr. 80 din 
30.06.2022

267888,00

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 V        

Da □      

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 29.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Лицей им. Д. Карачобана
Localitate 3801, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat
IDNO 1011601000457
Adresa m. Comrat, str Scolinaia 6.
Număr de telefon 029825856, 078067121
Număr de fax 029825856
E-mail liceul_1@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Pometco Svetlana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertelor de prețuri (Bunuri)
Nr. procedurii 21048803
Data deschiderii ofertelor 29.12.2021
Nr. BAP  21048803 /ocds-b3wdp1-MD-1639659534855
Data publicării în BAP 16.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiec-
tul (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 I jumatate 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 04.01.2022

Operatorului economic cîștigător -- SRL “Slavena Lux”
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Date de contact ale  operatorului economic - 029126551

Nr. contract de achiziție --07/22

Data contract de achiziție 04.01.2022

Valoarea contractului de achiziție --23120.00 cu TVA SRL “Slavena Lux”
Termen de valabilitate 31.08.2022

Termen de execuție 04.01.2022-31.08.2022

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
Valoarea modificărilor -15640.00 lei (Cincisprezece mii sase sute patruzeci lei 

00 bani) SRL “Slavena Lux”
Informații privind creșterea prețului în urma modi-
ficării

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

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

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante

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

- Lotul №7 Carne de vită SRL “Slavena Lux”suma totala  inainte  23120.00 lei dupa modificarii 
suma totala 7480.00  lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. În legătura cu reparatie totală a bucătariei privind rețeaua electrice liceul nu a asigurat cu alimintație 
numarul de copii planificat la momentul achiziției publice.

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

2. Pe baza introducerii părinților, prânzul în detrimentul părinților a fost ma ieftin decât 
era planificat la momentul achiziției publice.

         3.  Absența frecventă a studenților a condus la o reducere a contractelor cu              agenții 
economici.

VIII. Rezultatele examinării:

https://achizitii.md/ru/public/tender/21003476/lot/10739777
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În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr.01/22 din 22.07.2022 a fost încheiat acordul  adiţional:  

- Nr.44/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului “Slavena Lux”SRL   de 15640.00 
lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 7480.00 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 7480.00 lei cu TVA.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 29.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Лицей им. Д. Карачобана
Localitate 3801, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat
IDNO 1011601000457
Adresa m. Comrat, str Scolinaia 6.
Număr de telefon 029825856, 078067121
Număr de fax 029825856
E-mail liceul_1@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Pometco Svetlana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertelor de prețuri (Bunuri)
Nr. procedurii 21049989
Data deschiderii ofertelor 24.01.2022
Nr. BAP  21049989 /ocds-b3wdp1-MD-1642021860960
Data publicării în BAP 13.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare I jumatate 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului 28.01.2022

Operatorului economic cîștigător -- SRL Fabrica Oloi Pak

-- SRL “Chiupon”

--  SRL “Meatpromcom” 

-- SRL “Nivali-Prod”

-- SRL “Sinteacova Svetlana”

--  SRL “Iugintertrans” 

-- SRL “Baguette”
Date de contact ale  operatorului economic - 029823251

- 029826782

- 068388801

- 022815067

- 069077520

- 029421010

- 068100302
Nr. contract de achiziție --15/22

--18/22

--19/22

--16/22

--17/22

--20/22

--21/22
Data contract de achiziție 28.01.2022

Valoarea contractului de achiziție --117387.00 cu TVA SRL “Fabrica Oloi Pak”

--98090.50   cu TVA SRL “Chiupon”

--132123.60 cu TVA SRL “Meatpromcom”

--58341.00 cu TVA “Nivali-Prod”

--75665.00 cu TVA “ Sinteacova Svetlana “

--22035.42 cu TVA “ Iugintertrans “

-- 47758.86 cu TVA “ Baguette “
Termen de valabilitate 31.08.2022

Termen de execuție 28.01.2022-31.08.2022

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]
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Temeiul juridic
Valoarea modificărilor -70445.20 lei (Saptesprezeci de mii patru sute patruze-

ci si cinci lei 20 bani) SRL “Fabrica Oloi Pak”

--43467.73 lei (Patruzeci si trei mii patru sute sasezeci 
si sapte lei 73 bani) SRL “Chiupon”

-26420.10 lei (Douazeci si sase  mii patru sute douaze-
ci lei 10 bani) SRL “Meatpromcom”

-40868.36 lei (Patruzeci  mii opt sute sasezeci si opt lei 
36 bani) SRL “Nivali-Prod”

-41391.42 lei (Patruzeci  si una mii trei sute nouazeci si 
unu lei 42 bani) SRL “Sinteacova Svetlana”

-11704.66 lei (Unsprezece mii sapte sute patru lei 66 
bani) SRL “Iugintertrans”

-31982.66 lei (Treizeci si una mii noua sute optzeci si 
doi lei 66 bani) SRL “Baguette”

Informații privind creșterea prețului în urma modi-
ficării

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

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

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante

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

- Lotul №1 Produse lactate SRL “ Fabrica Oloi Pak”suma totala  inainte  117387.00 lei dupa 
modificarii suma totala 46941.80  lei cu TVA.             - Lotul №2 Diverse produse alimentare 
SRL “ Chiupon”suma totala  inainte  98090.50 lei dupa modificarii suma totala 54622.77  lei cu 
TVA.

- Lotul №3 Carne file de pui  SRL “ Meatpromcom”suma totala  inainte  132123.60 lei dupa 
modificarii suma totala 105703.50  lei cu TVA.           - Lotul №4 Carne pulpa de pui  cu os  
SRL “ Nivali-Prod”suma totala  inainte  58341.00 lei dupa modificarii suma totala 17472.64  lei 
cu TVA.

- Lotul №5 Legume și fructe  SRL “ Sinteacova Svetlana” suma totala  inainte  75665.00 lei dupa 
modificarii suma totala 34273.58  lei cu TVA. - Lotul №6 Produse de patiserie  SRL “ Iuginter-
trans” suma totala  inainte  22035.42 lei dupa modificarii suma totala 10330.76  lei cu TVA.

- Lotul №7 Carne de vita  SRL “ Baguette” suma totala  inainte  47758.86 lei dupa modificarii 
suma totala 15776.20  lei cu TVA. 

https://achizitii.md/ru/public/tender/21003476/lot/10739779
https://achizitii.md/ru/public/tender/21003476/lot/10739779
https://achizitii.md/ru/public/tender/21003476/lot/10739779


145

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. În legătura cu reparatie totală a bucătariei privind rețeaua electrice liceul nu a asigurat cu alimintație 
numarul de copii planificat la momentul achiziției publice.

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

2. Pe baza introducerii părinților, prânzul în detrimentul părinților a fost ma ieftin decât 
era planificat la momentul achiziției publice.

         3.  Absența frecventă a studenților a condus la o reducere a contractelor cu              agenții 
economici.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr.02/22 din 22.07.2022 a fost încheiat acordul  adiţional:  

- Nr.49/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Fabrica Oloi Pak”   de 70445.20 
lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 46941.80 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 46941.80 lei cu TVA.

- Nr.43/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Chiupon de 43467.73 lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 54622.77 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 54622.77 lei cu TVA.

- Nr.45/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Meatpromcom de 26420.10 
lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 105703.50 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 105703.50 lei cu TVA.

- Nr.47/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Nivali-Prod de 40868.36 lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 17472.64 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 17472.64 lei cu TVA.

- Nr.48/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Sinteacova Svetlana de 
41391.42 lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 34273.58 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 34273.58 lei cu TVA.

- Nr.46/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Iugintertrans de 11704.66 
lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 10330.76 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 10330.76 lei cu TVA.
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- Nr 50/22 din 25.07.2022 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Baguette de 31982.66 lei.  

Valoarea totala contractului dupa modificarii   a constitui 15776.20 de lei cu TVA. 

Valoarea contractului inițial a fost 15776.20 lei cu TVA.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


147

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea Contractului  

de achiziții publice Nr 2 SV din 06.01.2022

Nr. 22 din 01.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000185
Adresa str. N. Starostenco 30
Număr de telefon 022-574-156
Număr de fax ----------
E-mail oficial vama@customs.gov.md
Adresa de internet www.customs.gov.md
Persoana de contact Alina Buraga

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea unui anunț de participare
Obiectul achiziției Transport date în rețeaua criptată VPN prin FTTx
Cod CPV 72318000-7
Valoarea estimată a achiziției 1.600.000,00 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

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

Data publicării anunțului de participare -202200586 NFP-
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

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

06.01.2022

Denumirea operatorului economic SA „Moldtelecom”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2 SV

Data: 06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1.600.000,00 MDL

Inclusiv TVA: 1.920.000,00 MDL
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. c) al 

Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării + 10.417,00 MDL fără TVA 

+ 12.500,00 MDL cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.1 din 14.03.2022, majorare  30.000,00 MDL 
cu TVA

Alte informații relevante ------------
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Urmare a încheierii contractului nr. 2 SV din 06 ianuarie 2022 și a acordului adițional nr. 1 din 14 martie 2022 
au fost achiziționate serviciilor de transport date în rețeaua criptată VPN prin FTTx pentru 65 locații. Conform acor-
dului adițional, urmează a fi suplinită anexa nr. 1 la contractul nr. 2 SV din 06 ianuarie 2022 după cum urmează:

66. MD- 6701, or. Basarabeasca, str. Vokzalinaia 81/2 VPN prin FTTx 100 Mbps 5 2500

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Necesitatea conectării subdiviziunii teritoriale (post vamal Basarabeasca 1, PVFI, feroviar) la rețeaua criptată 
de transport date VPN. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind majorarea valorii contractului nr. 2 SV din 06.01.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Moldtele-
com

Nr. 1 14.03.2022 + 10.417,00 + 12.500,00



149

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea Contractului  

de achiziții publice Nr 20/1 SV din 04.01.2022

Nr. 23  din 01.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000185
Adresa str. N. Starostenco 30
Număr de telefon 022-574-156
Număr de fax ----------
E-mail oficial vama@customs.gov.md
Adresa de internet www.customs.gov.md
Persoana de contact Alina Buraga

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de transport date (internet) pentru anul 2022
Cod CPV 72400000-4
Valoarea estimată a achiziției 1 540 000,00 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

N r : o c d s - b 3 w d p 1 - M D - 1 6 3 7 1 3 4 3 3 4 8 8 4 -
EV-1637134638424
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/29260

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 17.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

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

28.12.2021

Denumirea operatorului economic SA „Moldtelecom”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 20/1 SV

Data: 04.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 164 500,00 MDL
Inclusiv TVA: 1 397 400,00 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. c) al 

Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării + 2 084,00 MDL fără TVA 

+ 2 500,00 MDL cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

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

Alte informații relevante ------------
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Urmare a încheierii contractului nr. 20/1 SV din 04 ianuarie 2022 au fost achiziționate  
serviciilor de transport date internet. Conform acordului adițional, urmează a fi suplinită anexa nr. 1 la contractul nr. 
20/1 SV din 04 ianuarie 2022 după cum urmează:

Servicii de 
internet

MD- 6701, or. Basarabeasca, 
str. Vokzalinaia 81/2

Viteză Internet 50/50 Mbps, 
trafic nelimitat

Viteză MDIX 100/100 Mbps, 
trafic nelimitat

5 500

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Necesitatea conectării subdiviziunii teritoriale (post vamal Basarabeasca 1, PVFI, feroviar) la rețeaua de trans-
port date internet. 

II. Rezultatele examinării:

 În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a 
decis încheierea acordul adiţional privind majorarea valorii contractului nr. 20/1 SV din 04.01.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Moldtele-
com

Nr. 1 01.08.2022 + 2 084,00 + 2 500,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 04 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei
Localitate Or. Sîngerei
IDNO 1007602012771
Adresa Str. Testimițeanu, 11
Număr de telefon 0 262 2 26 62
Număr de fax 0 262 2 29 97
E-mail oficial cs.singerei@ms.md  
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

TARTACOVSCHI Eleonora, șef IMSP Centrul de Sănătate 
Sîngerei, 0 262 2 26 62

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de conservare și eficientizare a energiei termice 

a edificiului Centrului de Sănătate Sîngerei
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 765 950,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652699900076
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652699900076?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare 16 mai 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     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]

mailto:cs.singerei@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652699900076?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652699900076?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03 iunie 2022

Denumirea operatorului economic SRL Datacons Service
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 47/22

Data: 17 iunie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 573 148,11 lei

Inclusiv TVA: 687 777,74 lei
Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 2 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 Legea privind achiziţiile publice nr. 131/2015, art. 76, alin.7, 

pct. 1) și alin. 8.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoare contractului cu 101  918,45 lei, ceia ce 

constituie 14,81% din valoare iniţială a contractului.
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a fost anterior modificat contractul

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)

Ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziţie menţionate mai sus, autoritatea contractantă a încheiat contratul de 
antrepriză nr. 47/22 din 17 iunie 2022, cu valoare de 687 777,74 lei, privind achiziţionarea lucrărilor de conservare și 
eficientizare a energiei termice a edificiului Centrului de Sănătate Sîngerei. Pct. 5.1. al contractului prevede clauza de 
modificare a contractului la solicitarea unei părţi. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul a depistat lucrări neprevăzute în caietul de sarcini, dar care necesită 
de a fi executate pentru finisarea obiectului, și anume: întru respectarea procesului tehnologic și măsurilor de pro-
tecţie antiincendiu, este necesar ca ancadramentul golurilor ferestrelor și ușilor de termoizolat cu plăci de vată mine-
rală, pentru finisarea glafurilor ferestrelor și ușilor urmează de a instala colţare din aluminiu cu plasă, și demontarea 
plăcilor de planseu, vopsirea streașinei și montarea capelinicului la parapetul acoperișului. Antreprenorul a informat 
autoritatea contractantă despre cele depistate la data de 21.07.2022, scrisoare înregistrată cu nr. 500 din 21.07.2022.

Se menţionează, că întru verificarea calităţii execuţiei construcţiilor, autoritatea contractantă a contractat serviciile 
prestate de responsabil tehnic atestat, CIJEVSCHI Gheorghe, care a confirmat că neglijarea lucrărilor suplimentare, ar 
duce la imposibilitatea asigurării calităţii construcţiilor. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 29 iulie 2022 a 
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fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului de antrepriză. 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Datacons 
Service

1 04 august 
2022

84 932,04 lei 101 918,45 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.     01 din  27.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Slobozia-Cremene
Localitate Slobozia-Cremene,raionul Soroca
IDNO 1013620010527
Adresa Slobozia-Cremene,raionul Soroca
Număr de telefon 023043276
Număr de fax
E-mail oficial gimnaziul.sloboziacremene@rambler.ru
Adresa de internet gimnaziul.sloboziacremene@rambler.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Director,Cecan Stela,069239689,cecanstela@rambler.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Slobo-

zia-Cremene
Cod CPV 45261000-4
Valoarea estimată a achiziției 270 446,519
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: :  ocds-b3wdp1-MD-1647257795546
Link: achizitii.md/ro/public/tender/21053174/
lot/11563206

Data publicării anunțului de participare 14.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

24.05.2022

Denumirea operatorului economic Vatel-Prim SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01

Data:27.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 225 372,101

Inclusiv TVA: 45 074,418
Termen de valabilitate  Pana la 31.12.2022
Termen de execuție 60 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  Nota informativa a proiectantului care confirma necesitatea 

efectuarii lucrarilor specificate ,fapt ce  determina ca fara ele nu 
se poate prelungi efectuarea lucrarilor si va fi stopata activitatea 
.

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

Nu se aplica

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)

Capitolul 1. Lucrari adaugatoare la acoperis (Lucarne)

1
CE42A

Executarea lucarnelor buc 5,000

 2
CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, 

cosoroabe. m3 50,050

 3
CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu 

paste antiseptice: carcase din cherestea. m3 13,800

 4
CN17A Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  

aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email al-
chidic inclusiv grundul (Fronton)

m2 202,000

Reparatia planseului 
IP Gimnaziul Slobo-
zia-Cremene
(denumirea obiectivu-
lui)
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 01/07.2022

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Planseu sala de sport

1
RpCH32A

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de aco-
peris - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina 
intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepar-
tarea materialelor rezultate

m2 116,800

 2
CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confection-

ate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg kg 243,470

 3
CN25A

Vopsitorii  pe suprafete metalice executate cu vopsea 
anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt nat-
ural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi apli-
cate in  2 straturi, manual

m2 8,610

 4
CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, cap-

riori, cosoroabe. m3 5,150

 5
CE40A Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu 

tratament antiseptic m3 5,150

 6
IzF03A1 Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizon-

tale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata supra-
fata cu mastic cu bitum 

m2 116,800

 7
IzF14D

Strat termoizolantla tavane suspendate executate cu 
placi din vata minerala pentru izolatii generale,80 kg/
m3,grosimea stratului 150mm. simplu asezate pe ex-
tradosul tavanului suspendat

m2 100,000

 8
RpCH17A Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (partea su-

perioara) m2 116,800

 9
CK28C Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12mm. 

cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn m2 116,800

 10
CN32F Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de 

suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la in-
terior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros

m2 116,800

 11
IzF02A

Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri exe-
cutat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  
cu impaslitura  din fibre de sticla bituminata perforata 
tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu 
bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de 
difuzie 

m2 116,800

 12
RpCH31A

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de 
constructii - schela metalica tubulara pentru lucra-
ri interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv 
materialele necesare executarii platformelor de lucru, 
streasinile din PFL sau plasa de protectie

m2 116,800

 Capitolul 2. Lucrari de constructie-montaj acoperis 
(Lucarne)

13
CE42A

Executarea lucarnelor buc 5,000
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1 2 3 4 5

 14
CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, cap-

riori, cosoroabe. m3 50,050

 15
CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete as-

cunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. m3 13,800

 16
CN17A Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini al-

chidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 
straturi email alchidic inclusiv grundul (Fronton)

m2 202,000

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

In procesul lucrarilor de reparatie a acoperisului in IP Gimnaziul Slobozia-Cremene s-a constatat ca planseul salii de 
sport  din gimnaziul este in stare avariata si nu poate fi efectuata constructia acoperisului pe portiunea respectiva.
Grupul de lucru a solicitat prezenta proiectantului,,membrilor Directiei de Constructii din raion, membrii Directiei de 
Invatamant, antreprenorul Vatel Prim SRL , responsabilul tehnic  pentru discutia problemei in cauza.s-a aceptat a fi 
elaborate devizul cu modificarile ce necesita a fi efectuate. Membrii prezenti au decis sa se efectuieze toate lucrarile 
necesare cu modificarile de rigoare.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 27.07.2022  a 
fost încheiat acordul adiţional privind reparatia planseului salii de sport si lucrerilor adaugatoare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Vatel Prim SRL 01 27.07.2022 225 372,101 45 074,418

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

de achiziții publice

Nr. 1 din 29.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

Nu este cazul

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat     

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

24.01.2022

Denumirea operatorului economic GBG-MLD SRL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637845612456
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/3
Data: 15.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4111,00
Inclusiv TVA: 4933,20

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 15.02.2022- 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

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

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

Nu este cazul

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În cadrul procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 din 20.12.2021 
privind achiziţionarea de produse diagnostice, reactivelor chimice și consumabilelor medicale, consumabilelor de 
laborator, dezinfectanți  necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022, a fost 
atribuit contractul de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/3 din 15.02.2022 operatorului econom-
ic “GBG-MLD“ SRL cu valoarea totală de 4933,20 lei inclusiv TVA (4111,00 fără TVA).

Descrierea achiziției înainte de modificare:

Conform contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/3 din 15.02.2022 a fost achiziționat 

Denumirea Bunurilor Unitatea de 
măsură Cantit. Suma fără 

TVA
Suma

cu TVA

1 2 3 4 5

Garou Bucată 200 2800.00 3360.00

Tripton soya bulion kg 0.5 431.00 517.20

Standard turbiditate  MakFarland 1,0 UN Bucată 1 480.00 576.00

Standard turbiditate  MakFarland 0,5 UN Bucată 1 400.00 480.00

4111,00 4933,20
Descrierea achiziției după modificare:

Modificarea valorii contractului prin: micșorarea sumei contractului ca urmare a prețului real oferit la livrare.

Denumirea Bunurilor Unitatea de 
măsură Cantit.

Suma

cu TVA livrat 
de facto

Suma

diferenței de 
preț

1 2 3 4 5

Garou Bucată 200 3360,00 0,00

Tripton soya bulion kg 0.5 465,48 51,72

Standard turbiditate  MakFarland 1,0 UN Bucată 1 518,40 57,60

Standard turbiditate  MakFarland 0,5 UN Bucată 1 432,00 48,00
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4775,88 157,32
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Urmare a prețului de facto (cota TVA real aplicată) oferit la livrare de către operatorul economic GBG-MLD SRL în ca-
drul executării contractului.   

Drept urmare a celor expuse, grupul de lucru pentru achiziții publice al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, a 
luat decizia de micșorare a sumei din contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/3 din 15 februarie 2022.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 21.07.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional privind micșorarea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/3 din 15.02.2022 cu suma de 157,32 
lei

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“GBG-MLD “ SRL 1 28.07.2022 -157,32
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
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Anunț

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02  din 20 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de Preț
Obiectul achiziției Servicii de supraveghere tehnică la obiectul „Lu-

crări de construcție a Secției Patologoanatomice 
din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești (labora-
torul clinic anatomo-patomorfologic)”

Cod CPV 71520000-9
Valoarea estimată a achiziției 141 851 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

MD-2018-10-16-000064-1 https://achizitii.md/ro/pu-
blic/tender/10012055/

Data publicării anunțului de participare 25.10.2018
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplica

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

Tipul contractului de achiziție/acordul-cadru Servicii 

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

Nu se aplica

Sursa de finanțare Buget de stat □
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: Proprii

mailto:hincesti.achizitii@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

16 noiembrie 2018

Denumirea operatorului economic SRL „Starcons Group”
Nr. contract de achiziție/ acordului-cadru MD-2018-10-16-000064-1

Data contract de achiziție/ acordului-cadru 23 noiembrie 2018

Valoarea contractului de achiziție/ acordului-cadru Fără TVA:      99 900 lei

Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 18 luni

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare 
Modificarea termenului de valabilitate  Rezilierea contractului  
Altele:  [indicați]

Temeiul juridic Legea   131  din 03.07.2015, art. 76, al. 7                                                                                                  
[indicați actul normativ, articol, alineat]

Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

0 lei  
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Modificarea termenului de valabilitate    pînă la 31.12.2022 (dare 
de seama nr. 01  din 03 iunie 2020);

Alte informații relevante

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

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din lipsă de surse financiare lucrările de construcție temporar se stopează. Nu se vor efectua nici servicii de supraveghere 
tehnică la obiectul respectiv.

VII. Rezultatele examinării:

      În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordului adiţional nr. 02 privind prelungirea termenul de valabilitate al contractului nr. MD-2018-
10-16-000064-1 din 23 noiembrie 2018 privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică la obiectul 
„Lucrări de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești (laboratorul clinic 
anatomo-patomorfologic)” pînă la 01 martie 2023

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Starcons Group” 0 0
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.ten-
der.gov.md 

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

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

Nr. 1/ocds-b3wdp1-MD-1562844518487  din 03.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni
Localitate orașul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon 0 249 23288, 23174
Număr de fax 0 24922058
E-mail oficial consilu@glodeni.md

Adresa de internet www.glodeni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Onuță Angela

024923288

sececonomglodeni@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Deschisă 
Obiectul achiziției Lucrări conform proiectului “Reforma Învăţămintului 

din Moldova”, subproiectul “Lucrări civile la Liceul Teo-
retic „Vasile Coroban” din orașul Glodeni” (etapa II)

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4420400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD -1562844518487  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocd-
s-b3wdp1-MD-1562844518487?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.07.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu

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

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

România, Consiliul Județean Bistrița Năsăud
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.08.2019

Denumirea operatorului economic SRL “Clemantin”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 5/ocds-b3wdp1-MD-1562844518487

Data: 04 august 2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562844518487
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3413172,27
Inclusiv TVA: 4095806,73

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 45 zile calendaristice

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic Legea privind achizițiile publice nr.131 din 

03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului cu 1011562,28 

din valoarea totală a contractului inițial.

Valoarea totală a contractului după modificare  
constituie 3084244,45 lei  inclusiv TVA.

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

-Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor şi 
de valabilitate a contractului

-Mărirea valorii contractului  
Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Expresia  „4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  4095806.73 MDL (patru 
milioane nouăzeci și cinci mii opt sute șase lei 73 bani) inclusiv TVA 682634 lei 46 bani (șase sute optzeci și două mii șase sute treizeci și 
patru lei 46 bani), se substituie cu expresia  „4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract 
este de 3084244,45 lei MD (trei milioane optzeci și patru mii două sute patruzeci și patru lei 45 bani), inclusiv 514040,74 TVA lei MD 
(cinci sute paisprezece mii patruzeci lei 74 bani)””  

Expresia „14.5 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agențoia 
Achziții Publice și după caz de către Trezorăria de Stat sau de către una din trezorăriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind 
valabil pînă la 31 decembrie  2022” se substituie cu expresia „14.5 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și intră în 
vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achziții Publice și după caz de către Trezorăria de Stat sau de către una din trezorăriile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 10 august 2022”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Finanțatorul “Consiliul Județean Bistrița Năsăud, România” a încheiat cu Consiliul Raional Glodeni un nou Acord, cu o 
nouă etapă de finanțare (Etapa III) a proiectului. Ca rezultat, au fost înaintate către finanțator, volumele de lucrări cu 
prețurile actualizate la zi. 

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1/ocds-b3wdp1-
MD-1562844518487 din 03.08.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind Micșorarea valorii contractului și 
modificarea termenului de valabilitate a contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL “Clemantin” 12 03.08.2022 2570203,70 3084244,45
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12/22 din 03.08.22

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru

persoane cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi 
Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon 0231-2-72-69, 079410239
Număr de fax 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md

 
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă √ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse de îngrijire personală și igienice pentru anul 2022
Cod CPV 33700000-7
Valoarea estimată a achiziției 546 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640334892235
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049269/  

Data publicării anunțului de participare 24.12.21
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri √      Servicii □
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 √    FAOAM □ 
BASS□     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640334892235
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049269/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

14.01.22

Denumirea operatorului economic SRL ”Rodital-Lux”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21/22  

Data: 21.01.22
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 238360,29

Inclusiv TVA:  286032,40
Termen de valabilitate 31.12.22
Termen de execuție 31.12.22

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  √
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de livrare/prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea 131/2015, art. 76 p. 7 (2)

Scrisoarea MF nr. 13-09/94 din 14.04.22

Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Licitația Deschisă Produse de îngrijire personală și igienice pentru anul 2022. Se micțorează contractul   ”Rodital-Lux”SRL, 
nr. 21/22 din 21.01.22, suma: - 46120,80 lei

- Săpun de rufe:   1162,5 kg – 24993,75 lei

- Săpun mâini, față: 503,03 kg – 21127,05 lei

Din cauza creșterii considerabile a prețului combustibilului, gazelor naturale, energiei electrice și a războiului din 
statul vecin este imposibilă livrarea bunurilor cu prețurile stabilite în ianuarie 2022 (scrisoarea  ”Rodital-Lux”SRL din 
02.08.22) 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza creșterii considerabile a prețului combustibilului, gazelor naturale, energiei electrice și a războiului din 
statul vecin este imposibilă livrarea bunurilor cu prețurile stabilite în ianuarie 2022 (scrisoarea  ”Rodital-Lux”SRL din 
02.08.22), scrisoarea MF nr. 13-09/94 din 14.04.22) 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12/22 din 03.08.22 a fost 
încheiat acordul adiţional privind  micșorarea contractului ”Rodital-Lux”SRL, nr. 19/22 din 03.08.22, suma: - 46120,80 lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Edineț
Localitate or. Edineț
IDNO 1007601009794
Adresa or. Edineț, str. Independenței,33
Număr de telefon 0 246 2 49 03
Număr de fax 0 246 2 20 58
E-mail oficial consiliuled@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Nicolai MELNIC

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri ;  

□ Licitație deschisă; □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente ăi întreținere a  drumurilor 

publice locale gestionate de către CR Edineț, anul 
2021(L-53; L-50; L-52; L-52.1; L-54;)

Cod CPV 45233140-2
Valoarea estimată a achiziției 7 136 640-81

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627386222903 din 

17 .08.2021 ora 10-00

Link-ul:21042420
Data publicării anunțului de participare 27.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

18 august 2021

Denumirea operatorului economic SA ”Drumuri-Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 47

Data: 25 august 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7 100 097-54

Inclusiv TVA: 1 420 019-51
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție septembrie - octombrie 2021;

aprilie - iunie 2022;

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76  aliniatul 7 lit. (c) din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu 77  041-00 lei sau 

0,91%.

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

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

Modificări anterioare nu au fost operate.

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

Alte informații relevante

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

Se majorează valoarea contractului cu 77 041-00 lei sau 0,91%. 

Valoarea inițiala a contractului – 8 520 117-05 lei.

Valoarea finală a contractului – 8 597 158-05 lei.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Necesitatea de a asigura securitatea circulației rutiere și vizibilitătii traseului.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

VII. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.47 din 25.08.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 77 041-00 lei.

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SA”Drumuri-Bălți” 47 06.07.2022 64 200-83 12 840-17

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 03.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Sănătății
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601000791
Adresa Str. V. Alecsandri, 2
Număr de telefon 022 26 88 77
Număr de fax
E-mail oficial natalia.titioi@ms.gov.md
Adresa de internet www.ms.gov.md
Persoana de contact Natalia Titioi

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Procedura negocieri fără publicare
Obiectul achiziției Servicii educaţionale pentru realizarea planului (co-

menzii de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate
Cod CPV 80300000-7 Servicii de învăţământ superior
Valoarea estimată a achiziției 217 316 700,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  202203484
Link: 

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

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

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

Nu √    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat √     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

31.01.2022

Denumirea operatorului economic IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nico-
lae Testemițanu”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 07/22
Data: 31.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
217 316 700,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  √

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Art. 76, 

alin. 7, punctul 4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Nu √

Da □

Alte informații relevante

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Servicii educaţionale pentru realizarea planului (comenzii de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmarea aprobării Legii nr. 112/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru 2022 nr. 205/2021 a fost ma-
jorată valoarea serviciilor prestate.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de a modifica contractul de achiziție publică Nr. 07/22 din 31.01.2022 
a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 1 din 03.08.2022 privind majorarea valorii serviciilor prestate.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IP Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”

Nr. 1 03.08.2022 2.681.200,00

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 10-2022/001 din 15.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DGASPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DGASPF – 1008601000031
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-63405 (DGASPF); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-63405
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.ru

Adresa de internet www.balti.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuș , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri 

□Licitație deschisă  RAltele: [NFP]
Obiectul achiziției Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii 

mai 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei 
mun. Bălți

Cod CPV 55100000-1
Valoarea estimată a achiziției 979 213,96 lei fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: -
Link: -

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

-

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

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

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

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///C:\Users\User\Downloads\sectia@mail.ru
file:///C:\Users\User\Downloads\www.balti.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638199881194?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

19.05.2022

Denumirea operatorului economic ÎM  „Hotelul ”Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr:42
Data: 31.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 979 213,96
Inclusiv TVA: 1 037 966,80

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție Mai, 2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.2 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În temeiul prevederilor Hotărîrii Parlamentului  nr.41/2022 privind declararea stării de urgență, pct.19 din Dispoziția 
nr.1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM și pct.9 al Regulamentului cu privire la organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis Ordinul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale al RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiați și normele de personal și cheltuieli pentru Centrul de plasament tempo-
rar a refugiaților.

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost aprobată crearea Centrului de pla-
sament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) cu 
capacitatea de 80 de locuri.

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost majorată capacitatea Centrului de 
plasament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) de 
la 80 de locuri la 130 locuri.

În baza celor expuse și în scopul respectării cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice, a fost selectată 
procedura de negociere fără publicare, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) lit.b) din Legea 131/2015 și pct.128 
alin.2) din HG 599/2020.

În urma procedurii de NFP din 19.05.2022 de achiziționare a Serviciilor hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii 
mai 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei mun. Bălți, a fost încheiat contractul de achiziție publică nr.42 
din 31.05.2022, cu agentul economic ÎM „Hotelul ”Bălți”, în sumă de 1 037 966,80 lei cu TVA, cu termen de valabili-
tate pînă la 30.06.2022.

În centru se cazează persoane refugiate în baza cererii depuse, pentru o perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni 
de zile. Numărul maxim de persoane cazate pe zi este de 130.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe data de 15 iunie 2022, a fost examinată adresarea nr.0107/637 din 08.06.2022, prin care grupul de lucru este infor-
mat despre faptul că în luna mai numărul de persoane cazate a fost mai mic cu 950 persoane decît cel planificat, de 
aceea se solicită micșorarea valorii contractului nr.42 din 31.05.2022 cu -244 682,00 lei cu TVA .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-
10/2022/001 din 15.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului nr.42 
din 31.05.2022 cu   -244 682,00 lei cu TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv TVA

ÎM  „Hotelul ”Bălți” 1 15.06.2022 -230 832,08 -244 682,00

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21052358  din 06.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate Mun. Chișinău, 
IDNO 1007601009565
Adresa str. Alecu Russo 57
Număr de telefon 022 499 661
Număr de fax 022 499 661
E-mail oficial detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Braga I./Chirița A.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparații la IET nr. 30; nr.32; nr.67; nr.128; nr.130; nr.135; 

nr.155; nr.161; nr.177; nr.179, subordonate DETS sectorul Ciocana.

Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 980 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052358/  ocds-b3wdp1-MD-1645701871128

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052358

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

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

22.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Tehnosimplex”

SRL ”Gricon Impex”

SRL „Anreal Cons”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:56 SRL ”Tehnosimplex”

Nr:54 SRL ”Gricon Impex”

Nr:53 SRL „Anreal Cons”
Data: 29.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 317 568,44

Fără TVA: 156 469,60

Fără TVA: 845 641,50 lei
Inclusiv TVA: 381 082,13

Inclusiv TVA: 187 763,52

Inclusiv TVA: 1 014 769,81lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție conform graficului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 76, alin.7, pct.1, lit.a și c al Legii nr. 131/2015 privind achizi-

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

Contractul nr.53 cu OE SRL „Anreal Cons” a fost micșorată 
valoarea contractului în conformitate cu art. 77, alin.1, lit.b) al 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art.920, alin.2 lit.b) 
din Codului Civil al R.M.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul nr.56  SRL ”Tehnosimplex”din 29.03.2022

Obiectul achiziției Valoare fără 
TVA

Valoarea cu 
TVA

Valoarea după mo-
dificare fără TVA

Valoarea după modificare 
cu TVA

Lucrari de reparatie la IET 
nr.135

149160,25

178 992,30 156 146,76 187 376,12

Lucrari de reparatie la IET 
nr.177

168408,19

202 089,83 192 937,00 231 524,40

TOTAL: 317 568,44 381 082,13 349 083,76 lei 418 900,52 lei
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Contractul nr.54 SRL ”Gricon Impex” din 29.03.2022

Obiectul achiziției Valoare fără TVA 
a contractului

Valoarea cu TVA a 
contractului

Valoarea după modifica-
re fără TVA

Valoarea după 
modificare cu TVA

Lucrari de reparatie la IET 
nr.67.

156 469,60 187 763,52

179 899,91 lei 215 879,90 lei

TOTAL:

156 469,60 187 763,52

179 899,91 lei 215 879,90 lei

Contractul nr.56 SRL „Anreal Cons”din 29.03.2022

Obiectul achiziției Valoare fără 
TVA

Valoarea cu 
TVA

Valoarea după modificare 
fără TVA

Valoarea după mo-
dificare cu TVA

Lucrari de reparatie la IET nr.32, 
din str. M. Sadoveanu 2/2.

       157 642,53 189 171,04 189 857,85 lei 227 829,42 lei

Lucrari de reparatie la IET nr.128, 
din str. Otovasca 21

     141 924,63 170 309,56 164 999,92 lei 197 999,91 lei

Lucrari de reparatii la IET nr.161, 
din str. A.Russo 61/3.

181 884,37

218 261,24 206 248,87 lei 247 498,65 lei

Lucrari de reparatii la IET nr.179, 
din str. M.Sadoveanu 1.

159 209,18

191 051,02 206 236 ,36 lei 247 483,64 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

       Cazuri specifice de majorare a contractelor: în timpul desfășurării lucrărilor au fost depistate lucrări nepre-
vazute, (anexat la devizele de cheltuieli Forma 3/5/7- Procese- verbale din data de 19.04.2022, 05.05.2022 
și 12.05.2022 inclusiv și poze). În conformitatea cu art. 76, alin.7, pct.1, lit.a și c al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice contractele de achiziţii publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, în următoarele situaţii:

1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în con-
tractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia și orice majorare a preţului contractului 
reprezentînd valoarea lucrărilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial;

Se majorează: Lotul nr.VI- Lucrari de reparatie la IET nr.135:

                         Lotul IX- Lucrari de reparatie la IET nr.177 ;

                         Lotul nr.III- Lucrari de reparatie la IET nr.67;

                         Lotul nr.II- Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.32:

                         Lotul nr.IV- Lucrari de reparatie la IET nr.128: 

                         Lotul nr.VIII- Lucrari de reparatie la IET nr.161: 

                         Lotul nr.X- Lucrari de reparatie la IET nr.179: 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14-ab din 01.04. a fost 
încheiat acordul adiţional privind Majorarea valorii contractului

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Tehnosimplex” 10 06.06.2022 +31 515,32 lei +37 818,39 lei

”Gricon Impex”SRL 11 06.06.2022 +23 430,31 lei +28 116,38 lei

SRL”Anreal Cons” 12 06.06.2022 + 126 682,30 lei + 152 018,76 lei
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03/1 din 01.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina
Localitate or.Rezina str.27 August 1
IDNO 1007601011412
Adresa or.Rezina str.27 August 1
Număr de telefon 025422058/025421825
Număr de fax 025425740
E-mail oficial contactrezina@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Crijanovschii Eudochia  tel. 025421825 ecrijanovschii@
mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru repa-

rația capitală a drumului L217 R20 Bușăuca-Ghiduleni 
(K0+000-6+000)

Cod CPV 71200000-0
Valoarea estimată a achiziției 650 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21056607
Link:MD-1652779542543

Data publicării anunțului de participare 17.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

01.06.2022

Denumirea operatorului economic ”Intexnauca” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:25

Data:15.06.2022

mailto:contactrezina@mail.ru
mailto:ecrijanovschii@mail.ru
mailto:ecrijanovschii@mail.ru
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:450 000,00
Inclusiv TVA:540 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 4 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, 

alin. 7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru reparația capitală a drumului L217 R20 Bușăuca-Ghiduleni (K0+000-6+000)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

După realizarea lucrărilor topo-geografice s-a depistat 4 intersecții a drumului auto cu liniile electrice aeriene de 10kV 
la PC 11+08, PC 17+52, PC 32+96 și PC 53+96 unde, la situația existentă, nu se respectă gabaritiul normativ pe înalți-
me de 7 m, conform NMC D.02.01:2015 respectiv este necesar de proiectat strămutarea și ajustarea a liniilor electrice 
aeriene la condițiile normative în sumă de 30 000,00 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03/1 din 28.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului.  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”Intexnauca” SRL 25 000,00 30 000,00
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



181

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___3________ din __25.07.2022___

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Boșcana,r.Criuleni
Localitate s. Boșcana,r.Criuleni
IDNO 1007601009978
Adresa s.Boșcana, r.Criuleni
Număr de telefon 024870890 / 069955575
Număr de fax 024870890
E-mail oficial primar.boscana@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vataman Irma, 069982479, /024870890  irma.sarchisov@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [LP]
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a apeductului din s. Mardareuca,-

com.Boșcana, r.Criuleni
Cod CPV 45231300/8
Valoarea estimată a achiziției 3049725,76
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data publicării anunțului de participare Nr.91 din 25.11.2016
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
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Denumirea operatorului economic SRL Legio Terra
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 09.01.2017
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2541438,13

Inclusiv TVA: 3049725,76
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2023

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  V

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Conform acordului adițional
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-

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

Da

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)

__ Nu au fost finalizate lucrările

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________Descrierea circum-
stanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__Primăria com. Boșcana

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3___din _25.07.2022_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __prelungirea termenului de valabilitate pînă la 31.12.2023. 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Legio Terra Nr.3 20.07.2022 - -

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

Nr. 3 din  27.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate Chișinău
IDNO 1003600151643
Adresa Mun. Chișinău, str.Burebista 93
Număr de telefon 022-55-96-46
Număr de fax 022-55-96-46
E-mail oficial imcachizitii@gmail.com
Adresa de internet http://mama-copilul.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Cebuc Corina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea detergenților și produselor de igienă
Cod CPV 39800000-0
Valoarea estimată a achiziției 861 600,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1639571289493
Linkul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639571289493

Data publicării anunțului de participare 15.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri 
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 15 februarie 2022

Denumirea operatorului economic Rodital Lux SRL

Nr. și data contractului de achiziție
Nr: 43
Data: 23.02.2022

Valoarea contractului de achiziție
Fără TVA: 104576,52
Inclusiv TVA: 125509,70

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract

 

http://www.mtender.gov.md


184

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Punctul 7 din contract și Circulara Ministerului Finanțelor 13-

19/94 din 14.04.22
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice

-Nu se aplică

Alte informații relevante -  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se micșorează suma contractului (125509,70 lei) cu 63589,84 lei (șaizeci și trei mii cinci sute optzeci și nouă 
lei, 84 bani) inclus TVA. 

2. Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

  Descrie Cantitate 
reziliată U/M Preț fără 

TVA Preț cu TVA Suma fără TVA Suma cu TVA

Sapun lichid ambalaj 5,0 l 2160 buc 21,19 25,43 45770,40 54928,80

Sapun rufe min.200 gr min.72% 2316 buc 3,116 3,74 7216,66 8661,84

 Total reziliat         52987,06 63589,84

3. Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabilește 
în lei Moldovenești, după  modificare și constituie: 61919,86 (șaizeci și unu mii nouă sute nouăsprezece lei, 86 bani).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoare, operatorul economic Rodital-Lux SRL informează despre faptul că uzina producătoare de materie pri-
mă din Ucraina a fost distrusă și nu mai funcționează (ca urmare a conflictului armat care se desfășoară pe teritoiul 
acesteia), iar produsele alternative costă de 2-3 ori mai mult – din care motiv a solicitat rezilierea. 

VII.Rezultatele examinării: În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind micșorarea sumei și a cantităților.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

Rodital Lux SRL 52987,06 63589,84
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 03.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Tvardiţa
Localitate or.Tvardiţa
IDNO 1013620012598
Adresa or.Tvardiţa, str. Frunze.6
Număr de telefon 029162245
Număr de fax 029162245
E-mail oficial tltvardita@gmail.com

Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pascalova D.P.

069960853
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri R  

Licitație deschisă 0  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Теоретический лицей г.Твардица.Устройство площадки 

главного входа тротуарной плиткой.
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 249303,09
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652878005414
Link: 

Data publicării anunțului de participare 18.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

----

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

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

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

06.06.2022

Denumirea operatorului economic Zelinscaia Betra I.I.

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652878005414
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 24
Data: 13.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 195847,37
Inclusiv TVA: 235016,85

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 1 luna

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  0

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Lege 131 articol 76 (7) a), c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -49165,56
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

---

Alte informații relevante ---
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

В связи с тем, что было заложено излишнее количество материала, уменьшить следующие позиции:

Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, 
алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см -202m уменьшаем на 99m, что составит 103m. 

Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, 
в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см – 196,2 m² 
уменьшаем на 68,05m², что составит 108,15m²

Исключить данный объем работ:

Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление 
бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... 3,0 m³ 
уменьшаем на 3,0m³, что составит 0m³. 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В силу сложившейся ситуации, исключить данное количество материала и данный объем 
работ на данном участке на сумму = 49165,56  лей, так как это было излишне заложено.
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IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 03.08.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind Micsorarea valorii contractului  

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Zelinscaia Betra I.I. 1 03.08.2022 -40971,30 -49165,56
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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  ANUNȚ
 privind rezilierea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 28 iulie 2022

•	 Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600090809
Adresa Mun.Chișinău, str.Mateevici 77a
Număr de telefon 022 240 434
Număr de fax -
E-mail official dpciodir@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Chirnițchi

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă X Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din 

parcul „Valea Morilor”
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 236 220,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1644596771262?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind pro-
iectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după 
caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget municipal X
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

nr.3 din 09.03.2022

Denumirea operatorului economic ”CONSIT PRO” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 1/L

data:24.03.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru fără TVA: 4 133 257,06                                                                                                                                                                
inclusiv TVA: 4 959 908,48

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile, ulterior extins (modificat)

•	 Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezilierea contractului  □X
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; 
art. 77 alin. (1), lit. b) contractul a făcut obiectul unei modi-
ficări substanțiale care necesita o nouă procedură de achi-
ziție publică în conformitate cu art. 76;

Contractul de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022  pct.11.1 
Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv jus-
tificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil 
de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

Contractul de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022 Capitolu-
lui 4 pct. 4.21; Capitolului 11 pct. 11.1 lit. b), c) al; art. 77 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 „Privind achizițiile 
publice”, prevederile Codului civil al Republicii Moldova.

Antreprenorul a comis nerespectarea (încălcarea) duratei/
termenului de execuție a lucrărilor contractate care a fost 
extins/prelungit până la data de 27.07.2022.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 1 din 20.04.2022 valoarea con-
tractului de 4 959 908,48 MDL a fost  majorată cu 
743 136,11 MDL

Acord adițional nr.2 din 26.05.2022 extinderea ter-
menului de executare a lucrărilor

Alte informații relevante -
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:                   

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

În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644596771262 din 04.03.2022 privind achizi-
ționarea Lucrărilor de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul „Valea Morilor a fost desemnat cîștigător ofer-
tantul „CONSIT PRO” S.R.L.

Prin scrisorile nr.66 din 05.07. 2022 și 67 din 07.07.2022 (se anexează) operatorul economic “CONSIT PRO” S.R.L. ne-a 
informat că începînd cu data de 06 iulie 2022 sistează lucrările, motivul fiind solicitarile de modificare a proiectului și 
devizului care au stat la baza încheierii contractului.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262


190

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6519 AUGUST 2022, VINERI

•	 Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Rezoluțiunea contractului de antrepriza nr.1/L din 24.03.2022 se datorează faptului că operatorul economic „CON-
SIT PRO” S.R.L. unilateral și nejustificat a sistat executarea lucrărilor din inițiativa proprie, ceea ce contravine actelor 
normative în domeniul achizițiilor publice, criteriilor de calificare și selecție, criteriilor/documentației de atribuire a 
contractului de achiziție publică de lucrări și condițiilor contractuale deținute.

În cadrul monitorizării executării conforme a Contractului de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022 a examinat/suprave-
gheat starea de fapt cu privire la executarea/îndeplinirea corespunzătoare clauzelor contractuale de către SRL „Consit 
Pro” în calitate de Antreprenor. Drept rezultat al monitorizării și examinărilor efectuate, s-a constatat repetat continu-
area sistarii (opririi) unilaterală de către Antreprenor a lucrărilor de reparație curentă a Teatrului de Vară din motivul 
pretinselor solicitări de modificare a proiectului și devizului care au stat la baza încheierii contractului.

Având în vedere admiterea unilaterală, nejustificată a sistării executării lucrărilor din inițiativa proprie a Antrepreno-
rului, care contravine prevederilor actelor normative în domeniul achizițiilor publice, criteriilor de calificare și selecție, 
criteriilor/documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări și condițiilor contractuale deținute, 
precum și disponibilitatea perioadei de timp extinse și suficiente pentru finalizarea lucrărilor enuțate până la data de 
27.07.2022.

La fel, prin Reclamația nr. 1/310 din 19.07.2022, Beneficiarul a solicitat Antreprenorului  refacerea (remedierea) ime-
diată și necondiționată corespunzătoare a lucrărilor prin efectuarea unor noi lucrări în vederea obținerii și cores-
punderii calității asupra căreia s-a convenit potrivit criteriilor de atribuire a contractului, termenelor stabilite, actelor 
normative, standardelor calității garantate, reglementărilor cu privire la exigențele esențiale, din contul și pe seama 
SRL „Consit Pro” în calitate de Antreprenor. 

De asemenea, este evident, vădit și incontestabil faptul că Antreprenorul a comis nerespectarea (încălcarea) duratei/
termenului de execuție a lucrărilor contractate care a fost extins/prelungit până la data de 27.07.2022.

Circumstanțele în cauză, constituie temei de rezoluțiune anticipată unilaterală a contractului de către Beneficiar.   

Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice de lucrări al autorității contractante, se propune:

•	 Rezilierea unilaterală de către Beneficiar în temeiul Capitolului 4 pct. 4.21; Capitolului 11 pct. 11.1 lit. b), c) al 
Contractului de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022; art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 „Privind achizițiile pub-
lice”, prevederile Codului civil al Republicii Moldova;

•	 Convocarea Comisiei de recepție pentru efectuarea recepției cantitative şi calitative a lucrărilor executate, în 
termen de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului;

•	 Întocmirea/consemnarea situației lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor 
provizorii, cu stabilirea sumelor care urmează să le achite/plătească, restituie Antreprenorul în conformitate cu pre-
vederile Contractului, precum şi daunele, pierderile, prejudiciile pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 
căruia s-a rezolvat contractul.

•	 Inaintarea AAP de inițiere a procedurii de includere a operatorului economic „Consit Pro” SRL în conformi-
tate cu  Hotărîre Guvernului, Nr. 1418 din  28.12.2016 (pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici), în Lista de interdicție a operatorilor economici în legătură 
cu îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale cu expedierea obligatorie a acestora Agenției Achiziții 
Publice.

Conform pct. 4.21; 11.1 din Contractul de antrepriza nr.1/L din 24.03.2022 și prevederile Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice art. 77 alin. (1) lit. b) autoritatea contractantă are dreptul de-a rezilia unilateral un contract de achi-
ziții publice în perioada de valabilitate a acestuia dacă contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care 
necesită o nouă procedură de achiziție. 

Rezultatele examinării:

De asemenea, este evident, vădit și incontestabil faptul că Antreprenorul a comis nerespectarea (încălcarea) duratei/
termenului de execuție a lucrărilor contractate care a fost extins/prelungit până la data de 27.07.2022.

Circumstanțele în cauză, constituie temei de rezoluțiune anticipată unilaterală a contractului de către Beneficiar.   
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Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice de lucrări al autorității contractante, a decis:

•	 Rezilierea unilaterală de către Beneficiar în temeiul Capitolului 4 pct. 4.21; Capitolului 11 pct. 11.1 lit. b), c) al 
Contractului de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022; art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 „Privind achizițiile pub-
lice”, prevederile Codului civil al Republicii Moldova;

•	 Convocarea Comisiei de recepție pentru efectuarea recepției cantitative şi calitative a lucrărilor executate, în 
termen de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului;

•	 Întocmirea/consemnarea situației lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor 
provizorii, cu stabilirea sumelor care urmează să le achite/plătească, restituie Antreprenorul în conformitate cu pre-
vederile Contractului, precum şi daunele, pierderile, prejudiciile pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 
căruia s-a rezolvat contractul.

•	 Inaintarea AAP de inițiere a procedurii de includere a operatorului economic „Consit Pro” SRL în conformi-
tate cu  Hotărîre Guvernului, Nr. 1418 din  28.12.2016 (pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici), în Lista de interdicție a operatorilor economici în legătură 
cu îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale cu expedierea obligatorie a acestora Agenției Achiziții 
Publice.

•	 Reținerea garanției de bună execuție a contractului pentru lucrările neexecutate;
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 05.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152570
Adresa str. Lomonosov 49
Număr de telefon 022-72-31-64
Număr de fax 022-72-31-64
E-mail oficial scmbcc@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ana Bulat

022-72-31-64, scmbcc@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022
Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 172 055,40
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1637235460950
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047077/

Data publicării anunțului de participare 18.11.2011
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

08.12.2021

Denumirea operatorului economic ICS Diamedix Impex SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 120

Data: 15.12.2021

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635760044128
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 146 772,00
Inclusiv TVA: 158 920,56

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 2, literele 

a b c 
Creșterea prețului în urma modificării 

(după caz)

Nu se aplică

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

Nu se aplică

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Suma totală a contractului 158 920,56 lei MD se majorează cu 17 921,52 lei MD.

2. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 176 842,08 lei 
MD (o sută șaptezeci și șase mii opt sute patruzeci și doi lei, 08 bani) lei MD”.

3. Specificația bunurilor ce se majorează:

Nr. 
lot

Cod CPV Denumirea 
mărfii

Cantitatea, unita-
te de măsură

Preț fără TVA/inclu-
siv TVA (lei)

Suma totală 
fără TVA, lei

Suma totală 
cu TVA, lei

1 33696500-0 ABX ABX Di-
luent

2 buc 2 730,00/

2 948,40

5 460,00 5 896,80

1 33696500-0 ABX Lysebio 2 buc 1 554,00/

1 678,32

3 108,00 3 356,64

1 33696500-0 ABX Eosinofix 2 buc 2 058,00/

2 222,64

4 116,00 4 445,28

1 33696500-0 ABX Basolyse 2 buc 1 955,00/

2 111,40

3 910,00 4 222,80

TOTAL, LEI X X X 16 594,00 17 921,52
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează 
cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă – numărul de bolnavi în instituție nu este fixat, acesta poate varia în 
funcție de sezon, infecții, viroze, pandemie, etc, respectiv și numărul de analize de laborator variază în func-
ție de numărul de bolnavi și diagnoza acestora;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - astfel încît se procură același bun la același 
preț cu care este fixat în contract;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial – 
nu se depășeste 15% din cantitatea initială a contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 05.08 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului nr. 120 din 15.12.2021, după cum urmează:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ICS Diamedix 
Impex  SRL 1 05.08.2022 16 594,00 17 921,52

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

Nr. MTG-L-02/22 din 15.08.2022                      

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Număr de telefon/fax + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405/

fax. +373 22 300 406  

E-mail www.moldovatransgaz.md

Adresa de internet office@moldovatransgaz.md / tender@moldovatransgaz.
md

Persoana de contact Litcan E. tel: + (373)22 300 495 tender@moldovatransgaz.
md

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entita-
tea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

-Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al ga-
zelor naturale □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

□  Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Valoarea estimată (fără TVA) este egală cu sau mai mare decât următoarele 
praguri:

a) pentru contractele de achiziţii de bunuri și servicii, precum și pentru 
concursurile de soluții – 800000 de lei; 

(conf. art.1 Legii  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturi-
lor și serviciilor poștale 74/2020)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri  □       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Furnizarea Boxelor pentru instalarea cromatografului de gaz

Anunțul de participare Nr.: MD-1644935771380

Data publicării: 15.02.2022 16:47

Link:    ocds-b3wdp1-MD-1644935771380
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:office@moldovatransgaz.md
mailto:tender@moldovatransgaz.md
mailto:tender@moldovatransgaz.md
mailto:tender@moldovatransgaz.md
mailto:tender@moldovatransgaz.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644935771380
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
Pe cale electronică: 1

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. 2 din 29.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului :

Denumire « Bio-Market » SRL
IDNO 1005600004260
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) bio-market@hotmail.соm

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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridi-
cate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

177 950,00 USD

 (3 265 934,15 lei) fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontrac-
tat unor terți.

Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Furnizarea Boxelor pentru 
instalarea cromatografului 
de gaz

44212320-8 2 buc

« Bio-Market » SRL

LOT  2 

№ MTG-L-02-1/22

din 09.08.2022

142 360,00 USD

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se re-
feră 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
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale). 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MTG-L-03-22 din 15.08.2022      

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Număr de telefon/fax + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405 fax. +373 22 

300 406  

E-mail www.moldovatransgaz.md

Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  tender@moldovatransgaz.
md

Persoana de contact Vizirscaia Natalia tel: 

+ (373) 22 300 495; 22 300 468;

tender@moldovatransgaz.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 
și al gazelor naturale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

 □ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea pre-
alabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Furnizarea Calculatoarelor de debit a gazelor naturale
Anunțul de participare Nr.: 21058408

Data publicării: 16.06.2022, 15:58
Link:  mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655294906111

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:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655294906111
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din 22.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “ALFAMETR” SRL
IDNO 1011611000942
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) alfametr43@gmail.com / 078730333

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 □ 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare 
pentru atribuirea contractului.

848 400,00 MDL fara TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcon-
tractat unor terți.

Nu

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 Lot 1:

Calculator de debit al gazelor natu-
rale

38420000-5

18 buc “ALFAMETR” SRL

№ MTG-L-03/22 
din 05.08.2022

3 636 000,0 lei

2 Lot 2:

Calculator de debit al gazelor natu-
rale

38420000-5

7 buc

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. Nr. MTG-L-17/22 din  15.08.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Număr de telefon/fax + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405 fax. +373 22 
300 406  

E-mail www.moldovatransgaz.md

Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  tender@moldovatransgaz.md

Persoana de contact Vizirscaia Natalia tel: 

+ (373) 22 300 495; 22 300 468;

tender@moldovatransgaz.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achizi-
ția implică o altă formă de achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al ga-
zelor naturale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Procedura de achiziție este aplicată sub inciden-
ța actului normativ:

 □ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Livrarea regulatoarelor de presiune cu kiturile de men-
tenanță și utilajului de filtrare/separare gaze naturale

Anunțul de participare Nr.: 21058411
Data publicării: 16.06.2022, 16:13
Link:  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1655295133947

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 □ 

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655295133947
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655295133947
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
Pe cale electronică: 2

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. 02 din 27.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire «Bio-Market» SRL «Omnicom» SRL
IDNO 1005600004260 1006600007475
Date de contact 

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

bio-market@hot-
mail.соm

info@omnicom.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       Da □       Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □       Nu □      

 

Da □       Nu □      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea contrac-
tului.

4 294 071,45  lei

(fără TVA)

(218 380,0 euro)

4 068 190,0 lei

(fără TVA)

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Nu Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Livrarea regulatoarelor 

de presiune cu kiturile de 
mentenanță și utilajului 
de filtrare/separare gaze 
naturale

39341000-4 buc               
(5 poziții)               

«Bio-Market» SRL

№ MTG-L-17/22 din 
09.08.2022

262 056,0 euro

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

3. Alte informații:
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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 (contractele) 
la care se referă anunțul respectiv

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

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.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. MTG-L-23/22  din  15.08.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Număr de telefon/fax + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405 fax. +373 

22 300 406  

E-mail www.moldovatransgaz.md

Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  tender@moldovatrans-
gaz.md

Persoana de contact Vizirscaia Natalia tel: 

+ (373) 22 300 495; 22 300 468;

tender@moldovatransgaz.md

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

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 □ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Furnizarea traductoarelor de presiune, presiune di-
ferențială și temperatură

Anunțul de participare Nr.: 21058422
Data publicării: 16.06.2022, 16:49
Link:  mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655297030249

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 utiliza-
te

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249
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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: nu
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. 02 din 27.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire ”Omnicom” SRL “Maxrich” SRL „Tehnoechipamente 
Grup” SRL

IDNO 1006600007475 1013600005563 1012600018487

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

info@omnicom.md 
/ un@omnicom.md 
+373(6869)5040

maxrich08@mail.ru / 
069142709

comercial-tehnoechipa-
mente
@gmail.com

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

Da □       Nu □       Da □       Nu □       Da □       Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Da □       Nu □      
 

Da □       Nu □      
 

Valoarea ofertei câști-
gătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a 
ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pen-
tru atribuirea contractu-
lui.

Lot 1 7 797 225,0 lei
(fără TVA)

7 650 990,03 lei (fără 
TVA) 

(389 300,0 euro)

7 290 800,0 lei (fără 
TVA)

Lot 2 3 638 705,0 lei 
(fără TVA)

3 570 462.01 lei (fără 
TVA) 

(181 580,0 euro)

3 402 373,33 lei (fără 
TVA)

Valoarea și procentul din contract 
care poate fi subcontractat unor terți.

Nu Nu 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

Furnizarea traduc-
toarelor de presiune, 
presiune diferențială și 
temperatură

38424000-3 88 buc.

“Maxrich” SRL

№ MTG-L-23/22 din 
08/08/2022

684 816,0 euro

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.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. MTG-L-18/22  din 15.08.2022        

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Număr de telefon/fax + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405 fax. +373 22 300 
406  

E-mail www.moldovatransgaz.md

Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  tender@moldovatransgaz.md

Persoana de contact Vizirscaia Natalia tel: 

+ (373) 22 300 495; 22 300 468;

tender@moldovatransgaz.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gaze-
lor naturale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 □ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Achiziționarea echipamentelor pentru automatiza-
rea părții liniare a GM și branșamentelor spre SDG

Anunțul de participare Nr.: 21058417
Data publicării: 16.06.2022, 16:23
Link:  mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655296229262

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 utiliza-
te

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: 1
Pe cale electronică: 1

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655296229262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655296229262
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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. 1 din 22.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire «STIMCORECT» S.R.O.

IDNO 36351024

Date de contact 

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

stimcorect@stimcorect.sk

916 01 Stara Tura, SNP 261/35

Slovak Republic

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridi-
cate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pen-
tru atribuirea contractului.

812 291,81 lei (fără TVA)

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontrac-
tat unor terți.

Nu

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 Echipamente pentru automatizarea 
părții liniare a GM și branșamente-
lor spre SDG 32441000-6 13 buc

«STIMCORECT» 
S.R.O.

№ MTG-L-18 / 22 
din 01.08.2022

41 249,0 euro 
(fără TVA)

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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.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. MTG-L-20/22 din 15.08.2022     

             

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Număr de telefon/fax + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405 fax. +373 22 300 
406  

E-mail www.moldovatransgaz.md

Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  tender@moldovatransgaz.md

Persoana de contact Vizirscaia Natalia 

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468;

tender@moldovatransgaz.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gaze-
lor naturale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului nor-
mativ:

 □ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Obiectul de achiziție Furnizarea  utilajului de reglare a debitului și presiunii de 
gaze naturale

Anunțul de participare Nr.: 21058686

Data publicării: 21.06.2022, 13:18

Link:  mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655728819689

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: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: nu

Pe cale electronică: 1

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655728819689
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655728819689
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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. 01 din 27.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “Omnicom” SRL
IDNO 1006600007475
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) info@omnicom.md

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu □      
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate 
și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atri-
buirea contractului.

1 372 800,00 lei fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat 
unor terți.

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Furnizarea  utilajului 
de reglare a debitului 
și presiunii de gaze 
naturale

42130000-9      1 buc

“Omnicom” SRL

№ MTG-L-20/22 din 
09.08.2022

1 647 360,00 

lei

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 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.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.          din___________                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei”
Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600023242

Adresa MD – 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134

Număr de telefon  +37322251213, +37322251233, 

Număr de fax +37322224290

E-mail oficial cancelaria@posta.md

Adresa de internet www.posta.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Natalia Borozan, secretara grupului de lucru

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate

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 atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Blocuri de sistem, scanere, imprimante și cântare.

Anunțul de participare Nr.: 43

Data publicării: 7 iun 2022, 15:44

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057810/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ - cel mai mic preț 

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: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
- 

De la operatori economici dintr-un alt stat: - 

Pe cale electronică: 7
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21057810/
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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. 102 din 
21.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Loturi Lotul 2, 3, 4, 5

Denumire “PLASMA RTI” S.R.L.

IDNO 1003600107651

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

Telefonul de contact:  (+373) 22-815-830
E-mail: sm3@rti.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a 
ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea con-
tractului.

Lotul 2 - 43,000.00, lei fără TVA
Lotul 3 - 288,000.00, lei fără TVA
Lotul 4 - 28,600.00, lei fără TVA
Lotul 5 - 500,400.00, lei fără 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 

/ buc.

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
Lei in-
clusiv 
TVA

Lotul 2 Scanner (cititoare coduri de bară 
fără fir). 38520000-6 5 51,600,00

Lotul 3 Scanner (cititor coduri bară). 38520000-6 60 345,600.00

Lotul 4 Imprimante pentru imprimarea 
codurilor bară. 30232100-5 1 34,320.00

Lotul 5  Cântar electronic. 42923200-4 103 600,480.00

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 (contractele) la care se 
referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Piese de schimb pentru locomotive seria ТЭ-10 și seria ЧМЭ-3
      (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.
1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr.

lotului
Cod

CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/

lucrărilor solicitate

Canti-tatea

(buc/per)

(шт/пар)

Valoarea esti-
mată per unit 
inclusiv TVA, 

USD

Valoarea totală 
inclusiv TVA, USD

Piese pentru locomotive seria ТЭ-10

Lot 1

34631000-9

34630000-2

34600000-3

Кольцо поршневое 
Д100.04.017-2 160 23,00 3 680,00

Lot 2 Кольцо поршневое 
Д100.04.018 120 49,50 5 940,00

Lot 3
Вкладыш шатунного 
подшипника Д100.24.007 
(0 град.)

80 100,00
8 000,00

Lot 4
Вкладыш шатунного 
подшипника Д100.24.017 
(0 град.)

80 102,00
8 160,00

Lot 5
Вкладыш коренного 
подшипника Д100.02.136 
(0 град.)

8 600,00
4 800,00

Lot 6 Кольцо уплотнительное 
Д100.21.030А (Д131.00.30) 210 3,30 6 93,00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Lot 7
П р о к л а д к а 
у п л о т н и т е л ь н а я 
Д218.00.10

110 3,30
363,00

Lot 8 Кольцо медное под 
адаптер Ø 30 120 1,70 204,00

Lot 9 Вал торсионный 
10Д100.08.100 10 602,00 6 020,00

Lot 10
Вкладыш моторно-
осевого подшипника 
(ТЭ10) ЭД-118А

24 пары 1 238,00
29 712,00

Lot 11
Вкладыш моторно-
осевого подшипника 
(ТЭ10) ЭД-118Б

24 пары 1 238,00
29 712,00

Lot 12 Элемент упругий 
У300.30.55.016 240 65,00 15 600,00

Lot 13 Элемент упругий 
У300.30.55.017 240 65,00 15 600,00

Lot 14
Стопорное кольцо 
упругих элементов 
У300.30.55.118

1344 3,30
4 435,20

Lot 15 Ремень А-1320 40 20,00 800,00
Lot 16 Диски муфты ТЭ3.52.055 1100 8,30 9 130,00
Lot 17 Подшипник опорно-

упорный ТК-34 
34.04.00.110

10 165,00
1 650,00

Lot 18 Подшипник опорный ТК-
34 34.04.00.30 10 165,00 1 650,00

Lot 19 Лопатка турбины 
34.09.06.202 340 30,00 10 200,00

Lot 20 Пластина замочная 
34.04.06.116 340 2,50 850,00

TOTAL pentru locomotive seria ТЭ-10, USD, inclusiv TVA 157 199,20

Piese pentru locomotive seria ЧМЭ-3

Lot 1

34631000-9

34630000-2

34600000-3

Втулка цилиндровая 
Д27.03.01.14 6 1 485,00 8 910,00

Lot 2 Уплотнение крышки 
медное Д27.04.01.02 30 53,00 1 590,00

Lot 3 Уплотнение крышки 
медное Д27.04.01.03 30 53,00 1 590,00

Lot 4 Уплотнение крышки 
медное Д27.04.01.04 30 53,00 1 590,00

Lot 5 Уплотнение втулки 
медное Д27.04.01.05 30 53,00 1 590,00

Lot 6 Поршень Д67.08.41.00 6 1 650,00 9 900,00
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Lot 7
Кольцо поршневое 
к о м п р е с с и о н н о е 
Д67.08.04.01

18 27,00
486,00

Lot 8
Кольцо поршневое 
компрессионное 
Д67.08.04.02

18
27,00

486,00

Lot 9
Кольцо поршневое 
компрессионное 
Д67.08.04.03

18
2,007

486,00

Lot 10
Кольцо поршневое 
к о м п р е с с и о н н о е 
Д67.08.04.04

18
27,00

486,00

Lot 11
Кольцо поршневое 
м а с л о с ъ е м н о е 
Д67.08.04.05

18
27,00

486,00

Lot 12
Кольцо поршневое 
м а с л о с ъ е м н о е 
Д67.08.04.06

18
27,00

486,00

Lot 13 Вкладыш шатунный (0 
град.) Д67.08.21/22

18 пар 537,00 9 666,00

Lot 14 Клапан нагнетательный 
ЦВД Т328.40.143.00 20 83,00 1 660,00

Lot 15 Клапан всасывающий 
ЦВД Т328.40.142.00 20 83,00 1 660,00

Lot 16 Клапан нагнетательный 
ЦНД Т328.40.171.00 20 83,00 1 660,00

Lot 17 Клапан всасывающий 
ЦНД Т328.40.172.00 20 83,00 1 660,00

Lot 18 Сальник Гетца 3DS 
2410N 20 45,00 900,00

Lot 19 Сальник Гетца 3DS 
2391N 20 38,00 760,00

Lot 20 Вкладыш моторно-
осевого подшипника 
тепловоза 

36 пар 1 238,00
44 568,00

Lot 21 Пружина буксовая 
наружная Т328.33.01.03 24 33,00 792,00

Lot 22 Ремень Б-2120 180 25,00 4 500,00
TOTAL pentru locomotive seria ЧМЭ-3, USD, inclusiv TVA 95 912,00

SUMA TOTALĂ pentru locomotive seria ТЭ-10 și seria ЧМЭ-3, USD, inclu-
siv TVA

253 111,20

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;
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4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 30 zilele calendaristice 
începând cu data semnării contractului de vînzare-cumpărare, cu transportul vânzătoruluila depozi-
tul cumpărătorului de pe șos. Muncești 71, mun. Chișinău.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționeazăinformațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriu-
lui/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în 
Registrul de stat al per-
soanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoane-
lor juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de confor-
mitate sau certificate de 
inspecție a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datori-
ilor față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau 
declarație de proprie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 30 zile 
calendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), 
după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:
  Depunerea ofertelor pe:  [data]  09.09.2022  până la: [ora exactă]  10:00
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  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  09.09.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22.  Adresa la care trebuie transmise ofertele:MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română sau rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 003 din 11 mai 2022, BAP nr. 37, 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  17.08.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor(se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, prețul să includă TVA.
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37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conține înscrisul: licitația „Piese de schimb pentru locomotive seria ТЭ-10 și seria ЧМЭ-
3”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM USD-MDL la data plății, 
termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PRESELECȚIE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

privind achiziționarea Motorină Euro 5
          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație restrânsă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale” cu două eta-
pe: depunerea candidaturilor pentru prima etapă și depune ofertelor pentru a două etapă a procedurii de 
licitație restrânsă. Numai candidați selectați vor fi invitați la depunerea ofertelor pentru participare la 
etapa a doua.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Canti-tatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, standarde 

de referință

Valoarea 
estimată 

inclusiv TVA,

valuta MDL
LOT 1*

1. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
50 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 2*

2. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
75 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 3*

3. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
100 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 4*

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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4. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
125 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 5*

5. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
150 000

litro

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 6*

6. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
200 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

     * Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia pro-
prie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea), trei, patru, cinci sau 
pentru toate șase loturi.

     * Prețurile maxime de referință (comercializare cu amănuntul) stabilite de către Agenția Națională 
pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a preţurilor la produse-
le petroliere la data livrării (emiterii facturii fiscale) în lei, minus reducerea în lei, oferită de operatorul 
economic (furnizor).

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune candidatură (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași candidat – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea candidaturilor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractului 
de vînzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozi-
tele cumpărătorului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.10.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii crite-
riului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștam-

pila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Re-
gistrul de stat al persoane-
lor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Obligatoriu
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3. Licența Copia cu aplicarea ștampilei umede a ope-
ratorului

Obligatoriu

4. Certificatul de conformi-
tate sau certificate de in-
specție a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a ope-
ratorului

Obligatoriu

5. Confirmarea lipsei datorii-
lor față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de 
Stat sau declarație de proprie răspundere

Obligatoriu

6. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 15 
zile calendaristice

Obligatoriu

7. Experienţă de lucru în 
acest domeniu

Nu mai puţin de 3 ani Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: măsură strict necesară, de maximă urgență ca urmare a creșterii semnificative a traficului 
feroviar și cantității mărite a consumului obișnuit de motorină

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut prin metoda

oferirii reducerii cele mai mare (în lei)

100

Notă: pentru prima etapă de depunerea candidaturilor oferte NU se prezintă. Oferte vor fi prezentate 
numai de candidați selectați la etapa a doua.

21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:
  Depunerea candidaturilor pe:  [data]  02.09.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea candidaturilor pe:  [data]  02.09.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22.  Adresa la care trebuie transmise candidaturile: MD-2012, mun.  Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, 
bir.97. Candidaturile vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a candidaturilor: cel puțin 10 zile din momentul transmiterii invitației de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă

24. Locul deschiderii candidaturilor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – 
nu este cazul, nu se aplică. Candidaturile întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea candidaturilor: Candidații sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea candidaturilor, cu excepția cazului cînd candidaturile au fost de-
puse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile: română
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27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
– nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  17.08.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a candidaturilor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul propus per litru, să includă TVA.

37.2. Depuneri candidaturilor pentru prima etapă vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigilate 
prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Motorină Euro 5”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 15 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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