
1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

Cuprins:

ACHIZIȚII PUBLICE

Anunțuri de intenție

Pretura sectorului Botanica ...........................................................................................................................................................................3

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” ........................................................................................................................................5

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” ........................................................................................................................................7

DÎTS a Primăriei mun. Bălți .............................................................................................................................................................................9

DÎTS a Primăriei mun. Bălți .......................................................................................................................................................................... 11

Primăria satului Cîrnățeni ............................................................................................................................................................................ 13

Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne ........................................................................................................................... 15

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” ......................................................................................................................... 18

Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării ......................................................................... 20

Primăria comunei Egorovca........................................................................................................................................................................ 22

Primaria Anenii Noi ........................................................................................................................................................................................ 24

IP ”Oficiul Național al Viei și Vinului” ........................................................................................................................................................ 29

Primăria satului Temeleuți ........................................................................................................................................................................... 31

Primăria satului Cunicea .............................................................................................................................................................................. 33

Primăria com. Văscăuți .................................................................................................................................................................................. 35

Primari Cîșla ...................................................................................................................................................................................................... 37

Anunțuri de atribuire

Primăria comunei Cocieri ............................................................................................................................................................................ 39

Consiliul  Raional Telenești .......................................................................................................................................................................... 41

Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării .......................................................................... 43

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă .............................................................................................................................. 45

IMSP Institutul de Medicină Urgentă ...................................................................................................................................................... 48

Primaria municipiului Cahul ....................................................................................................................................................................... 54

Primăria comunei Pănășești ....................................................................................................................................................................... 57

Consiliului raional Fălești ............................................................................................................................................................................. 59

Consiliului raional Fălești ............................................................................................................................................................................. 61

Primaria municipiului Cahul ....................................................................................................................................................................... 63

Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării ......................................................................... 65

Centrul republican de reabilitare pentru copii .................................................................................................................................... 68

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda ........................................................................................... 70

Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare .............................................................................................................................. 73



2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

Примария мун. Комрат .............................................................................................................................................................................. 75

IMSP SpitalulDermatologie și Maladii Comunicabile ........................................................................................................................ 78

IP USMF ”Nicolae Testemițanu” ................................................................................................................................................................. 82

Primăria comunei Ţambula ......................................................................................................................................................................... 85

Primăria comunei Sipoteni ......................................................................................................................................................................... 88

Primăria Peresecina ....................................................................................................................................................................................... 92

Consiliul raional Căușeni .............................................................................................................................................................................. 95

Agenția de Dezvoltare Regională Nord .................................................................................................................................................. 98

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”...............................................................................................................................................106

Direcția Generală Învațămînt Cahul.......................................................................................................................................................108

ACHIZIȚII SECTORIALE

Anunțuri de intenție

SRL ”Chișinău-gaz” .......................................................................................................................................................................................111

Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne .........................................................................................................................114

Anunțuri de atribuire

S.A. ”TERMOELECTRICA” .............................................................................................................................................................................116

Î.M „Regia transport electric” ............................................................................................................................. 119
Î.M „Regia transport electric” ............................................................................................................................. 122



3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 11 din 18.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax 022 76 75 75
Adresa de e-mail a autorității contractante pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.botanica.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Conform SIA RSAP

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 Locală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Amenajarea teritori-
lui (trotuar pietonal) 
pe terenurile cu nr. 
cad. 0100112008, 
01001110305, 
01001120247, 
01001120243 inter-
secția bd. Dacia, 32 cu 
bd. Cuza Vodă, 15

1 buc.

Amenajarea teritorilui (tro-
tuar pietonal) pe terenurile 

cu nr. cad. 0100112008, 
01001110305, 01001120247, 
01001120243 intersecția bd. 
Dacia, 32 cu bd. Cuza Vodă, 

15

3 108 702,89

 
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 X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea specificației 

tehnice prezentate
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Alte informații:

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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 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)

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

din 17.08.22 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
IDNO 1003600152592
Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Numărul de telefon/fax 022 44-11-85, 022-43-82-37
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.sf.treime@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante https://spital.sf.treime.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nina Lipciu, 

tel: 022-43-42-37, 022-49-20-02
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://achizitii.md/ro/ 

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)

IMSP SCM Sfânta Treime

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o CPV Denumire obiectului lotului Unitatea de măsura Cantitatea

Valoarea estimate fără TVA  
(se va indica pentru fiecare lot 

în parte)

1 39100000-3  Mobilier lot lot 1 104 900,00 lei

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

Prețul cel mai scăzut conform cerin-
țelor solicitate

 

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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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 □

Licitație elctronică □
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

din 17.08.22 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
IDNO 1003600152592
Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Numărul de telefon/fax 022 44-11-85, 022-43-82-37
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.sf.treime@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante https://spital.sf.treime.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nina Lipciu, 

tel: 022-43-42-37, 022-49-20-02
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://achizitii.md/ro/ 

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)

IMSP SCM Sfânta Treime

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o CPV Denumire obiectului lotului Unitatea de 

măsura Cantitatea

Valoarea estimate fără 
TVA  

(se va indica pentru fie-
care lot în parte)

1 39100000-3  Reparatia subdiviziunii IMSP SCM Sf Treime lot lot 2 800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut conform cerin-
țelor solicitate

 

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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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 □

Licitație elctronică □
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. __17__din__17.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

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

(0231)54622/54623
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)

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

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)

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 15000000-8

Produse alimentare pentru in-
stituțiile de educație timpurie 
(IET) pe perioada trimestrului 

IV a.2022, conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun.Bălți

(Franzelă, ulei de floarea soarelui, 
făină de grîu, lapte, brînză, chefir, 
unt, smîntînă, cașcaval, carne de 
la piept de curcan, pulpă de vită, 

carne congelată de la piept de 
găini broiler, pulpă de pui broiler, 
file de merluciu, crupe, mazăre, 

paste fănoase, zahăr tos, pastă de 
tomate, suc, măgiun, drojdie, sare, 

ceai, cacao, foi de dafin, vanilie, 
fructe uscate, stafide etc.)

pe loturi

Descrierea detaliată a 
bunurilor se va indica 

la etapa publicării pro-
cedurii

6 129 737,71 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tu-
turor criteriilor de selecție și calificare

Alte informații:

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

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 R

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. __18__din__17.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

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

(0231)54622/54623
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)

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

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)

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 03200000-3

Legume, fructe, ouă de 
pasăre pentru institu-
țiile de educație tim-

purie (IET) pe perioada 
trimestrului IV al a. 

2022, conform necesi-
tăților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți

(cartofi, varză albă, cono-
pidă, morcov, ceapă, sfeclă 

roșie, bostan, ouă, mere, 
banane, lămîie etc.)

pe loturi
Descrierea detaliată a bu-

nurilor se va indica la etapa 
publicării procedurii

2 342 972,23

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

Alte informații:

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

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 R

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

Nr1din 18 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Cîrnățeni r/l Căușeni

IDNO 1007601003736

Adresa s.Cîrnățeni raionul Căușeni

Numărul de telefon/fax 068663257;067153257

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

Adresa de internet ale autorității contractante https://www.facebook.com/primariacirnateni

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Primar Savca Oleg,

olegsavca257@mail.ru  GSM 068663257;067153257

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)

Conform SIA RSAP

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)

Administrația Publică Locală 

Primăria satului Cîrnățeni raionul Căușeni,

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45200000-9

Construcția Parcu-
lui fotovoltaic de 

300KW tip on –grid 
în s.Cîrnățeni,rn 

Căușeni RM

lot
Construcția centralei electrice foto-
voltaice cu puterea instalată de 300 
KW,din s.Cîrnățeni,r/nul Căușeni

6430580,00

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 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 Costul cel mai scăzut
Alte informații:

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

August 2022

mailto:olegsavca257@mail.ru
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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 Lucrările vor fi finanțate din mijloacele Fon-

dului Național pentru Dezvoltarea Regională 
și locală și contribuția Administrației Publice 
Locale

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. 23/22 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 legislaţia în 
vigoare.

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)

Echipamente medicale
Lotul 1

1 33100000-1

Echipament de terapie com-
binată (2 canale de electro-

terapie cu o gamă extinsă de 
curenți, ultrasunete și laser) cu 

ecran digital cu posibilitatea 
tratării a 2 pacienți în același 

timp cu terapii diferite

1

Echipament de terapie 
combinată (2 canale de 

electroterapie cu o gamă 
extinsă de curenți, ultra-
sunete și laser) cu ecran 

digital cu posibilitatea tra-
tării a 2 pacienți în același 

timp cu terapii diferite

55 000,00
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2 33100000-1

Echipament pentru electrote-
rapie, terapie cu ultrasunete, 
terapie combinată, terapie 
cu laser și magnetoterapie. 

Fizioterapie independenta pe 
2 canale, pe unul sau doi pa-

cienți.

1

Echipament pentru elec-
troterapie, terapie cu 

ultrasunete, terapie com-
binată, terapie cu laser și 
magnetoterapie. Fiziote-
rapie independenta pe 

2 canale, pe unul sau doi 
pacienți.

65 000,00

3 33100000-1

Echipament pentru electrote-
rapie, terapie cu ultrasunete, 
electromiografie și elctrosti-

mulare
1

Echipament pentru elec-
troterapie, terapie cu ul-

trasunete, electromiogra-
fie și elctrostimulare

75 000,00

4 33100000-1 Electrocardiograf cu 12 canale, 
caracteristici avansate 2

Electrocardiograf cu 12 
canale, care înregistrează, 
printează și/sau interpre-
tează ECG de la o singură 

sau mai multe derivații 
simultan, cu display color.

60 000,00

5 33100000-1 Hotă cu flux laminar 1

Dulapuri biologice de si-
guranță care cuprind clasa 

II, folosite pentru venti-
lare în laboratorul clinic. 
Exclude clasa I, clasa a III, 
și hote cu flux orizontal, 

precum și hote chimice și 
debitul de aer laminar

85 000,00

6 33100000-1

Troliu medical proiectat speci-
al pentru a se adapta nevoilor 
departamentului de anestezie 
sau asistență medicală de ur-

gență

2

Troliu medical proiectat 
special pentru a se adapta 
nevoilor departamentului 
de anestezie sau asistență 

medicală de urgență

40 000,00

7 33100000-1 Lampa chirurgicala cu 2 sateliți 
(caracteristici avansate) 1

Lampă chirurgicală fără 
umbre destinată pentru 
iluminare în investigații 
chirurgicale majore  cu 

fixare pe tavan cu 2 sateliți

145 000,00

8 33100000-1 Masă pentru operații cu  6 
secții 1

Masa de operații oferă 
o suprafață corespunză-
toare care susține corpul 

pacientului în timpul pro-
cedurilor chirurgicale, sta-
bilizarea poziției pacientu-
lui și furnizarea câmpului 
chirurgical de expunerea 

optimă.

300 000,00

9 33100000-1 Sistem avansat pentru artro-
scopie 1

Complex de echipamente 
pentru investigații artro-

scopice
450 000,00

10 33100000-1
Monitor pentru monitorizarea 
funcțiilor vitale (caracteristici 

avansate, accesorii Adult)
1

Sistem pentru monitori-
zarea și afișarea funcțiilor 
vitale ale pacientului cu 

caracteristici de bază.

70 000,00
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11 33100000-1 Mașină de anestezie (caracte-
ristici avansate) 1

Mașina de anestezie 
este destinată să livreze, 
să monitorizeze gazele 
anestezice și să asigure 

respirația artificială a pa-
cientului în timpul actului 

chirurgical

600 000,00

12 33100000-1 Pat multifuncțional pentru 
adulți (6-8 poziții) 6

Paturi motorizate pentru 
secții de ATI și secții de 

reanimare
155 000,00

13 33100000-1 Micro drill spinal 1 Micro drill spinal 70 000,00

14 33100000-1 Craniotom 1 Craniotom 30 000,00

15 33100000-1 Sistem de management a tem-
peraturi corpului pacientului 1

Sistem de management a 
temperaturi corpului pa-

cientului
100 000,00

TOTAL 2 300 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

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

Alte informații:

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

anul 2022, semestrul III - IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 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

privind achiziționarea de Uși din aluminiu, Pereți sandvici și ferestre cu instalator

Nr.  26   din  19.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moș-
neaga”

IDNO 1003600150783
Adresa Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Aliona Grigoraș, 022 403 697
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, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Unita-
te de 

măsu-
ră

Cantitate Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

Lot 1. Uși din aluminiu, Pereți sandvici și ferestre cu instalator 482.104,31

1. 44221000-5 Lot 1.1 Uși din 
aluminiu m2 79,2 Uși din aluminiu cu mărimile 

1100x2000 mm 202.831,20

2 44221000-5 Lot 1.2 Uși din 
aluminiu m2 7,2 Uși din aluminiu cu mărimile 

600x2000 mm 18.439,20

3 44221000-5 Lot 1.3 Uși din 
aluminiu m2 9,18 Uși din aluminiu cu mărimile 

450x1700 mm 23.509,98

4 44221000-5 Lot 1.4 Uși din 
aluminiu m2 2,47 Uși din aluminiu cu mărimile 

650x1900 mm 6.325,67

5 44221000-5 Lot 1.5 Uși din 
aluminiu m2 5,6 Uși din aluminiu cu mărimile 

700x2000 mm 14.341,60

6 44221000-5 Lot 1.6 Uși din 
aluminiu m2 5,4 Uși din aluminiu cu mărimile 

900x1200 mm 13.829,40

7 44221000-5 Lot 1.7 Uși din 
aluminiu m2 12,8 Uși din aluminiu cu mărimile 

800x2000 mm 32.780,80

8 44221000-5 Lot 1.8 Uși din 
aluminiu m2 22,3 Uși din aluminiu cu mărimile 

760x2100 mm 57.110,30

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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9 44221000-5 Lot 1.9 Uși din 
aluminiu m2 15,84 Uși din aluminiu cu mărimile 

2200x2400 mm 40.566,24

10 44221000-5 Lot 1.10 Uși din 
aluminiu m2 2,28 Uși din aluminiu cu mărimile 

950x2400 mm 5.839,08

11 44221000-5 Lot 1.11 Uși din 
aluminiu m2 7,96 Uși din aluminiu cu mărimile 

900x1600 mm 20.385,56

12 44221000-5 Lot 1.12 Pereți 
sandvici m2 15 Pereți despărțitori sandvici panou 

cu dimensiunile 1400x1800 29.550,00

13 44221000-5 Lot 1.13 Ferestre m2 6,48 Ferestre din PVC în 5 canale cu 
dimensiunile 2700x2400 mm 16.595,28

III. 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 

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

Criteriul de evaluare aplicat pentru adju-
decarea contractului: cel mai mic preț 
fără TVA cu corespunderea cerințelor 
solicitate, pe lot.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare 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.22 din 19.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu       
a Ministerului Apărării

IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Numărul de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66 / -
Adresa de e-mail a autorității contractante mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://army.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mihail Turanin, 022-25 24 91, mihail.turanin@army.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 liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149

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 a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1

44
11

10
00

-1 Materiale de construcție pentru 
Regimentul de Stat Major

25 poziții

Materiale de construcție pentru 
Regimentul de Stat Major

1 250 000,00

III. 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

Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform art.18, LP nr.131/2015
 
 
 
 

mailto:mihail.turanin@army.md
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Alte informații:

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

Trimestrul III

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

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 01 din 19.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Egorovca
IDNO 1007601002212
Adresa s.Egorovca , r.Fălești
Numărul de telefon/fax 0 0259 75 338
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.egorovca@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Aramă Ruslan / 069356145
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

primaria.egorovca@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,_promo-
varea intereselor și soluționarea problemelor po-
pulației unității administrativ teritoriale

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 45000000-7
Alimentarea cu apă a 
s.Egorovca,com.Ego-

rovca rul Fălești.
1/buc

Lucrări de construcție a sistemului 
de aprovizionare cu apă, forarea 
sondei arteziene în s.Egorovca

8 556 392.00

Total: 8 556 392.00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și se-
lecție în conformitate cu art.18 din legea 131/2015.

Criteriul de atribuire a contractului - Preţul cel mai scăzut
 
 

mailto:primaria.egorovca@mail.ru
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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 INTENȚIE

Nr. 1 din 19 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Anenii Noi

IDNO 1007601010231

Adresa Or.Anenii Noi,str.Suvorov,6

Numărul de telefon/fax 026522034, 060815346

Adresa de e-mail a autorității contractante Primaria-anenii-noi@mail.ru

Pagina web oficială a autorității contractante www anenii-noi.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Matarin Alexandr-primar, Faizulina Angela-secretar

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

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

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)

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45332000-3
Constructia capitala 
a retelelor de canali-
zare in or.Anenii Noi

1 Conform caietului de sarcini
6639686.00

 
 Obiectul achiziţiilor  Constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii Noi (Lot 2)(71-2020-НК)

№

 crt.

Simbol norme şi 
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    Unitatea 

de masura Volum

1 2 3 4 5

1. Retele exterioare de canalizare С1.

1.1. Земляные работы

1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ar-
dere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. 
экскаватором)

100 m3 96,970

2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excava-
tor sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in 
teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)

m3 300,000

3 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m 
adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umidi-
tate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 
(Разработка cухого  грунта вручную на пересечениях с коммуник.)

m3 1 280,000
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4 TsC26A1 Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si 
impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren 
catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)

100 m3 12,350

5 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ar-
dere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного 
грунта )

100 m3 12,350

6 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 
(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) t 2 100,000

7 TsC51B
Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 12,350

8 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-
30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 
sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка 
грунта вручную)

m3 1 752,000

9 TsD04A Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 
in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта 
ручными трамбовками)

m3 1 752,000

10 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, 
executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm(Засыпка грунта бульдозером)

100 m3 70,100

11 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stra-
turi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение 
грунта механ. трамбовками)

100 m3 70,100

12 TsF05A Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi 
executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre mal-
uri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 
m (Крепления)

m2 8 293,000

13 TsC54A Strat de fundatie din nisip 
m3 486,200

1.2. Трубопроводы.

14 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 
lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 
mm(Tрубы ПВХ  SN4/ SDR 41  Ф200x4,9)(Uniplast) m 1 379,500

15 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 
lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  
(Tрубы ПВХ  SN4/ SDR 41  Ф160x4)(‘’Uniplast’’)

m 3 482,500

1.3. Материалы для перепадных  стояков.

16 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 
lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  
(Tрубы ПВХ  SN4/ SDR 41  Ф160x4)(‘’Uniplast’’)

m 2,200

17 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de 
tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 
tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena 
(mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод из ПВХ 45*  
ф160)

buc 1,000

18 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de 
tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 
tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena 
(mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод из ПВХ 90*  
ф160)

buc 1,000
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19 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de 
tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 
tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena 
(mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Тройник из ПВХ 
45* ф160x160)

buc 1,000

20 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de 
tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 
tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena 
(mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Заглушка из ПВХ 
ф160x160)

buc 1,000

21 SA37I Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din 
otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 
4”(Кронштейн ф160-клипса)

buc 5,000

1.4. Колодцы.

22 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat pre-
fabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in 
teren fara apa subterana  (Устройство канализационых колодцев 
сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)

m3 141,660

23 CA03D Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Недостающий бетон на лоток) 
(V=104,37-58,66(в норме)=45,71м3)

m3 45,710

24 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat   КЦД 10
buc 218,000

25 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-3
buc 129,000

26 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6
buc 39,000

27 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9
buc 227,000

28 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat   КЦП1-10-2
buc 218,000

29 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat   КЦO-1
buc 479,000

30 Pret de piata Стремянки(стоимость)
kg 2 742,000

31 IzD04A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 
straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, 
cu pensula de mina (Окраска стремянок)  

t 2,740

32 Pret de piata Соединительные элементы МС (стоимость)
kg 5 847,000

33 IzD04A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 
straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, 
cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)  

t 5,487

34 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori 
cu inaltimea pina la 4 m  (Кирпичные ряды) m3 1,220

35 Pret de piata Costul capacelor din fonta   tip “T”
buc 216,000

36 Pret de piata Costul capacelor din fonta   tip “Л”
buc 2,000
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37 CF07A1 Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea 
suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea supraf-
etelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate 
manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ci-
ment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca 
M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de 
suprafete plane 

m2 981,190

38 DA11C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumu-
ri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire 
(щебеночное основание под отмостку) m3 17,560

39 DB16B Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la 
cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) m2 146,300

1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=2871x1,2=3445,2м2)

40 DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de con-
tractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в 
асфальтобетонном покрытии)

m 5 742,000

41 Dl109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка 
асфальтобетонного  покрытия    дороги ) m3 241,160

42 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ar-
dere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного 
основания  дороги) 

100 m3 6,200

43 TsC54A Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного  основание  
под асфальто-бетонноое   покрытие дороги) m3 344,520

44 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного 
основания под асфальтовое покрытие   дороги с учетом 50% 
возврата щебня)

m3 620,140

45 DB16F Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la 
cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  m2 3 445,200

46 DB19E Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in 
grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica m2 3 445,200

1.6. Разборка и восстановление бетонного  покрытия  (S=13,5x1,2=16,2м2)

47 DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie 
si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в бетонном 
покрытии)

m 27,000

48 DG06A  прим. Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, 
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurge-
re etc., executate in imbracaminti carosabile(Разборка бетонного 
покрытия )

m3 1,620

49 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ar-
dere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного 
основания) 

100 m3 0,016

50 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta fil-
tranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere meca-
nica, cu nisip (Уcтройство подстилающего слоя из песка Н=10см)

m3 1,620

51 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumu-
ri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
(Устройство основания из щебня М400  Н=0,10м)

m3 1,620

52 DA15A Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de 
pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit 
(Бетонное покрытие толщиной 10 см)

m2 16,200
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1.7. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=1125,5x1,2=1650,6м2)

53 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ar-
dere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  
покрытия дороги)

100 m3 2,431

54 TsC54A Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного  основания 
дороги) m3 135,000

55 TsC54B К=0,5 к 
матер Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного  

покрытия   дороги с учетом 50% возврата щебня) m3 243,110

1.8. Вывоз мусора.

56 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ar-
dere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)

100 m3 6,756

57 TsI50A3
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km t 1 226,000

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 □v

Da □

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

Nu □v

Da □

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

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 Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene)

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind 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. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 08-LP din 20 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP ”Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV)
IDNO 1013620012945
Adresa RM.mun.Chișinău, Str. Sfatul Țării, 59
Numărul de telefon/fax +373 221055060/373 60012327
Adresa de e-mail a autorității contractante ccebotari@wineofmoldova.com

achizitii_onvv@wineofmoldova.com
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina Cebotari +37360012327

ccebotari@wineofmoldova.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii SIA RSAP

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 79953000-
9

Servicii de organizare 
și desfășurarea a 

evenimentului ”Vernisajul 
Vinului 2022” la București

28-30octombrie

1 Licitație deschisă 116 000 EURO

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

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

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
eligibilitatea ofertantului; - capacitatea 
de exercitare a activității profesionale; - 
capacitatea economică și financiară;
 -capacitatea tehnică și/sau profesională; 
- standarde de asigurare a calității;
-Granița bancară
-Garanția de bună execuție

IV. 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 utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

mailto:ccebotari@wineofmoldova.com
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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 Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __01___din__19 august__ 2022___ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Temeleuți, rl.Florești
IDNO 1007601010367
Adresa rl.Florești, s.Temeleuți
Numărul de telefon/fax tel. 025058550
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.temeleuti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tertea Sergiu 0250 58550
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. 45232150-8

Construcția rețelelor de 
aprovizionare cu apă po-
tabilă a locuitorilor din s. 
Temeleuți

1 lot Licitație deschisă

7 085 700 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. __01___din__19 august____ 2022___ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Cunicea, rl.Florești
IDNO 1007601003437
Adresa rl.Florești, s.Cunicea
Numărul de telefon/fax tel. 025051236
Adresa de e-mail ale autorității contractante cunicea.primaria@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corniencova Tatiana
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. 45453000-7

Reconstrucţia 
unul bloc de sru-
dii Gimnaziului 
,cu shimbarea 
destinaţiei în Gra-
diniţa de copii, 
din satul Cunicea, 
raionul Florești

1 lot Licitație deschisă

3.292 900

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. __01___din__19 august__ 2022___ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Văscăuți, rl.Florești
IDNO 1007601010415
Adresa rl.Florești, s.Văscăuți
Numărul de telefon/fax tel. 025056236
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.vascauti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Podborschi Oleg 0250 56236
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. 45232150-8

Construcția rețelelor de 
aprovizionare cu apă po-
tabilă a locuitorilor din s. 
Văscăuți

1 lot Licitație deschisă

7 082 190 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 19.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primari Cîșla
IDNO 1007601006287
Adresa s. Cîșla r-nul Telenești
Numărul de telefon/fax 025892497
Adresa de e-mail ale autorității contractante cislaprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 069710011
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)

cislaprimaria@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

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
20

00
00

-9 Lucrări de Amena-
jarea parcului de 

agrement din s. Cîșla 
r-nul Telenești

buc Conform caietului de sarcini

3 012 030,00

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 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



38

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

II. Alte informații:

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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1656493910533 din 20 iulie 2022.  

 Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cocieri
Localitate s.Cocieri
IDNO 1007601007790
Adresa s.Cocieri, rl.Dubăsari, str.Renașterii nr.68
Număr de telefon/fax 0248-52-244/0248-52-238
E-mail aplcocieri@gmail.com
Adresa de internet http://cocieri.comuna.md/
Persoana de contact Godorozea Natalia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Administrație Publică Locală

1. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri □  
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656493910533

Data publicării: 29.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059185/

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

Nu a avut loc
Nr. oferte primite Total: 2

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

2. 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. ocds-
b3wdp1-MD-1656493910533 din 11 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL”Creciun Chiril”
IDNO 1015600001101
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

s.Cocieri, rl.Dubăsari, 069891868, kirill-198801@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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot 1 - Produse de panificație 15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022

19000,00
2 Lot II - Diverse produse alimentare 15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022

10205,00
3 Lot III - Diverse produse 

alimentare,Condimente
15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022

2512,00

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656493910533
mailto:aplcocieri@gmail.com
http://cocieri.comuna.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656493910533
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656493910533
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656493910533
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4 Lot IV - Diverse produse alimentare, 
Fructe și legume

15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022

59850,00
5 Lot V- Diverse produse alimentare,  

Legume și fructe transformate
15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022

6218,00
6

Lot VI - Diverse produse alimentare, 
Carne și produse din carne  

15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022

93820,00
7 Lot VII - Diverse produse alimentare, Pește 15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022 15120,00
8

Lot VIII - Diverse produse alimentare, 
Ouă de găină

15800000-6 1 lot 29 din 20.07.2022

8625,00
TOTAL 215350.00

Denumire SC”Visria-Com”SRL
IDNO 1005600028396
Date de contact s.Cocieri, rl.Dubăsari, 068423523 , spinovski@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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Produse lactate 15800000-6 1 lot 30 din 20.07.2022 95154.60

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 □        

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

Având în vedere conflictul de interese, constatat la procedura de achiziție și anume situația specificată la 
articolul 79, alin.(5) lit. a) din Legea nr.131 din 03.07.2015, membrii grupului de lucru aflați în situația dată, 
conform Dispoziției nr.42 din 05.03.2018, se înlocuiesc cu persoanele care le exercită funcțiile fără emiterea unei 
dispoziții suplimentare, iar funcțiile președintelui grupului de lucru, conform Deciziei nr.38 din 09.02.2022 a 
Inspectoratului de Integritate de soluționare a conflictului de interese real, sunt delegate secretarului Consiliului 
Local, dl Mițcul Ivan .

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.2 din  21.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul  Raional Telenești
Localitate Or. Telenești
IDNO 1007601005556
Adresa Or. Telenești,str.31 august nr.9
Număr de telefon/fax 0/258/2-33-60
E-mail consiliul@gmail.com
Pagina web oficială www.telenesti.md
Persoana de contact Anton  Loreti
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 contractanta niv.II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări  □
Obiectul de achiziție Servicii de proiectare  pentru reparația drumului L295 Vadul  

Leca –Căzănești –Târșiței
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654674055216

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654674055216

Data publicării:08.06.2022
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 

mijlocii:2 oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat:---
Pe cale electronică: 2 oferte
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 04.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL,,VIAAB Engineering,
IDNO 1020600036231
Date de contact 

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

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea serviciilor de pro-
iectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

Lot- 1 Servicii de proiectare  pentru 
reparația drumului L295 Vadul  
Leca –Căzănești –Târșiței

71322500-6 1  buc 3/22 din 
12.07.2022

620361,00lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.63/22 din 21.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Ouă de găină)

Anunțul de participare

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1656489751000

Data publicării: 29.06.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656489751000?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
2

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 2
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.104/22 din 14.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Acustic Tehnologie”
IDNO 1003600041432

Date de contact  (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Adresa: mun. Chișinău bd. Decebal,23/2, of.15
Tel: 068666257/ 068797722
  e-mail: acusticteh-tender@mail.ru
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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:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

buc. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Ouă de găină 03142500-3 220000 14/567 din 21.07.2022 448800,00
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. 14 din 21.07.2022                   

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 con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NFP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

       Urmare a executării deciziilor Comisiei pentru Situații Excepțio-
nale a RM și anume, pct. 13 din Decizia nr. 1 din 24.02.2022, pct. 31, 
32 și 33 din Decizia nr. 2 din 25.02.2022, pct. 17, 18 și 19 din Decizia 
nr. 3 din 27.02.2022 și pct. 11 din Decizia nr. 6 din 03.03.2022 cât 
și conform obligațiilor pe care le are Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență, în procesul de gestionare a fluxului de migrați 
din Ucraina se înregistrează consumuri de produse petroliere ne-
planificate și excesive pentru tehnica și utilajul implicat, mai mult, 
și escaladarea considerabilă în creștere a prețurilor.

Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 17 al Dispoziției Comi-
siei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 3 din 27 
februarie 2022, cu prevederile pct. 128 alin. 2) al HG nr. 599 din 
12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizi-
țiile publice folosind procedura de negociere cât și prevederile art. 
56, alin. (1), lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, s-a 
inițiat procedura de achiziție de tip Negociere fără publicare pre-
alabilă a unui anunţ de participare în BAP privind achiziţionarea 
produselor petroliere, ca măsură de urgență.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Produse petroliere

Obiectul de achiziție Produse petroliere 

Anunțul de participare Nr:  202215998 NFP

Data publicării: 
Nr: 202215998 NFP
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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: 

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. 14 din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

022-21-12-25

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. Produse petroliere 09100000-0 Un lot 84 din 
13.07.2022

3718686,62

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □      

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

Nu V       
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. 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 achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate •	 □ Licitație deschisă  □  Cererea ofertelor de prețuri     
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare (blocul alimentar) p-u lunile iulie – 

septembrie 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654518835446/21057708 

Data publicării: 06.06.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654518835446?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 11 (unsprezece)

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

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654518835446?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654518835446?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1  din 1.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire 1. S.A «Augur Perla»

IDNO 1002600047714

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

MD-2004, or.Chișinău , str.Sciusev, nr.111, (022)-237-
130,068500807, secretar@perla.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 contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

14. Crevurști din carne de vită” calitate 
superioară 15800000-6 kg/800 484/11.07.2022 71 960,00

15. Salam “Doctorscaia”calitatea supe-
rioară 15800000-6   kg/1300 484/11.07.2022 129 935,00

Total 201 895,00

Denumire 2. «Delmix Prim» SRL

IDNO 1010600031257

Date de contact 

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

МD-2044 mun. Chișinău, str. Titulescu 39 ap.4,Telefon/fax : 
067300457, E – mail:  alexbev@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/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

7. Cartof 15800000-6 kg/6000 485/08.07.2022 47 880,00

12. Castraveți 15800000-6 kg/2100 485/08.07.2022 39 816,00

23. Făină de grîu, calitate superioară 15800000-6 kg/400 485/08.07.2022 5 192,00

25. Frunză de dafin 15800000-6 kg/3,4 485/08.07.2022 605,20

29. Mere 15800000-6 kg/960 485/08.07.2022 7 555,20

37. Piper negru (boabe) 15800000-6 kg/2,5 485/08.07.2022 712,50

39. Sare de lămîe 15800000-6 kg/12 485/08.07.2022 1 572,00

42. Bicarbonat de sodiu (alimentar) 15800000-6 kg/50 485/08.07.2022 1 445,00

43. Muștar-praf 15800000-6        kg/20 485/08.07.2022 1 120,00

Total 105 897,90
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Denumire 3. SRL « Dorianis &CO »

IDNO 1003601001929

Date de contact 

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

MD-6526, sat. Mereni, Anenii Noi, Telefon/fax:   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 □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

10. Chifle 15800000-6 buc/6000 486/08.07.2022 19 320,00

36. Pîine din făină de   secară 15800000-6 kg/4110 486/08.07.2022 52 772,40

Total 72 092,40

Denumire 4.SC«Ideea-Prim» SRL  

IDNO 1004600059850

Date de contact 

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

mun. Chișinău, com. Străuceni, str. Grătiești 2, Telefon/fax:  
022 459 111; 069 3245 931, enache@ideea-prim.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/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

4. Biscuiți din tărîțe de grîu 15800000-6 kg/200 487/11.07.2022 5 400,00

Denumire 5. SRL «Livi MAD COM»

IDNO 1017600026401

Date de contact 

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

MD-2093 Mun. Chișinău, s. Grătiești, str. B.P. Hasdeu ,6, 
067369993,  60238501, vitspataru@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □

 
 

mailto:enache@ideea-prim.md


51

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

21. Dovlecei 15800000-6 kg/2500 488/12.07.2022 42 000,00

27. Hrișcă (întreagă) 15800000-6 kg/500 488/12.07.2022 20 500,00

31. Orez (bob întreg, rotund) calitatea  
superioara (camolino)

15800000-6 kg/700 488/12.07.2022 18 760,00

45. Ulei de floarea soarelui (rafinat) 15800000-6 kg/800 488/12.07.2022 30 560,00

Total 111 820,00

Denumire 6. SRL «Nobil Prest»

IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

MD- 2004, mun. Chișinău, str. Prunului, 19/1, Telefon/fax : 
(022) 84 33 70, 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

2. Arpacaș (întreg) șlefuit 15800000-6 kg/450 489/12.07.2022 4 986,00

5. Cacao pudra (neagră) 15800000-6       kg/50 489/12.07.2022 7 100,00

8. Ceapă uscată 15800000-6 kg/1100 489/12.07.2022 9 614,00

9. Roșii proaspete 15800000-6 kg/3000 489/12.07.2022 50 640,00

11. Ardei dulce 15800000-6 kg/1400 489/12.07.2022 20 258,00

13. Piersici 15800000-6 kg/3200 489/12.07.2022 56 448,00

17. Crupe de grîu 15800000-6 kg/900 489/12.07.2022 9 972,00

18. Crupe de mei 15800000-6 kg/200 489/12.07.2022 4 128,00

19. Crupe de orz 15800000-6 kg/860 489/12.07.2022 9 528,80

22. Drojdie presate 15800000-6 kg/8 489/12.07.2022 624,00

24. Fructe uscate în asortiment: prune, pere, mere, 
pomușoare, vișine.

15800000-6 kg/400 489/12.07.2022 23 120,00

28. Mazăre uscată (jumătăţi) 15800000-6 kg/400 489/12.07.2022 4 560,00

30. Morcov 15800000-6 kg/1100 489/12.07.2022 11 484,00

32. Oţet 9% 15800000-6 litri/180 489/12.07.2022 1 638,00

34. Paste făinoase fidea taiate (scurt), din făină de 
calitatea superioară

15800000-6 kg/150 489/12.07.2022 3 960,00

35. Piept de gaină   (fara os) 15800000-6 kg/400 489/12.07.2022 33 560,00

38. Piper negru (praf) 15800000-6 kg/3,5 489/12.07.2022 668,50

40. Sare geamă 15800000-6 kg/580 489/12.07.2022 5 324,40

41. Sare iodată  15800000-6 kg/325 489/12.07.2022 2 983,50

mailto:nobilprest@mail.ru
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44. Sfeclă roșie 15800000-6 kg/900 489/12.07.2022 8 766,00

46. Varză albă (proaspătă) 15800000-6 kg/1400 489/12.07.2022 13 720,00

48. Usturoi uscat 15800000-6 kg/70 489/12.07.2022 3 570,00

49. Ceai negru (ambalat) 15800000-6 kg/150 489/12.07.2022 17 820,00

50. Zahăr (din sfeclă de zahăr) 15800000-6 kg/2500 489/12.07.2022 49 200,00

Total 353 673,20

Denumire 7. SC«Baguette» SRL

IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15, Telefon/fax:  (022) 407100/407104, E – mail: 
baguette.srl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

3. Biscuiți de ovăz 15800000-6 kg/600 490/11.07.2022 21 480,00

16. Crupe de griș 15800000-6 kg/600 490/11.07.2022 10 044,00

47. Mazăre verde 15800000-6        kg/200 490/11.07.2022 3 730,00

Total 35 254,00

Denumire 8. S.C. «GREEN PROD» SRL

IDNO 1013600008494

Date de contact 

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

MD-2071 mun. Chișinău,  str. Alba-Iulia 194, of. 32, Telefon/fax : 
069 546 999 / 068 347 887, E – mail:  greenprod9@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Arnaut 15800000-6 kg/750 491/09.07.2022 14 400,00

20. Crupe de porumb 15800000-6 kg/800 491/09.07.2022 12 288,00

26. Fulgi de ovăz 15800000-6 kg/1100 491/09.07.2022 25 410,00

Total 52 098,00

mailto:baguette.srl@mail.ru
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Denumire 9. SRL «Produse de Familie»

IDNO 1010600010111

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176, Telefon/fax 078877010, viorel.iacov-
et@filetti.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

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

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

6. Carne de găină (pui cu fierbere rapidă) 15800000-6 kg/1800 492/11.07.2022 83 520,00

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 (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:viorel.iacovet@filetti.md
mailto:viorel.iacovet@filetti.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21056175 din 19.07.2022  

                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
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 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/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumurilor

Anunțul de participare Nr.: 21056175/  ocds-b3wdp1-MD-1652083964940
Data publicării: 09.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21056175

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

a. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei gru-
pului de lucru nr. 21056175/R din 23 iunie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire Masterdrum SRL
IDNO 1009600036472
Date de contact 

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

s. Zîrnești r. Cahul

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lucrări de reparație a străzii M. 

Frunze (segment)  din mun. Cahul
45233120-6 23/AP din 

05.07.2022
7 393 407,95

Denumire IM CRDSL Cahul
IDNO 1003603002023
Date de contact 

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

Mun. Cahul, str. I. Spirin nr. 90

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 □      

 
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a străzii L. Tolstoi 
(segment)  din mun. Cahul

45233120-6 24/AP din 
05.07.2022

3 006 719,99

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 □        

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 Au fost aplicate criterii pentru achiziții publi-

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 19 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Pănășești
Localitate s. Pănășești
IDNO 1007601009439
Adresa s. Pănășești, rn. Strășeni
Număr de telefon/fax 023777236,023777225
E-mail primaria.panasesti@mail.ru
Adresa de internet panasesti.md
Persoana de contact Bujoreanu Valeriu
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 publică locală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Conform art. 57 al Legii nr. 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Beton C20/25
Anunțul de participare Nr.: 21059071

Data publicării: 27.06.2022
Link:   ocds-b3wdp1-MD-1656331249213

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: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656331249213
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din 12 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Beton Service”
IDNO 1005600019705
Date de contact 

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

060900600

beton.service@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 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 Beton C20/25 44100000-1 300m3 Nr.17 
19.07.2022

471 070,80

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. ocds-b3wdp1-MD-1654076966244/01 din 21.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliului raional Fălești
Localitate or. Fălești,
IDNO 1007601009347
Adresa str. Ștefan cel Mare, nr.50
Număr de telefon/fax +37325922915
E-mail sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de internet http://cr-falesti.md/
Persoana de contact Prodan Alexandr
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)

Administrație Publică Locală de nivelul II,_promova-
rea intereselor și soluționarea problemelor populației 
unității administrativ teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumului L256 Drum de acces spre s. 
Sarata Veche

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654076966244 

Data publicării: 01.06.2022
Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654076966244?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 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
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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. ocds-b3wdp1-MD-1654076966244/01 din 05.07.2022. 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. Bălți, str. Decebal nr. 133, tel.023171127, 
drumuribalti@inbox.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a drumului 
L256 Drum de acces spre s. Sarata 
Veche

45200000-9 1/buc 36 din 
13.07.2022 3 234 508.29

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 (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. ocds-b3wdp1-MD-1654774522447/01 din 21.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliului raional Fălești
Localitate or. Fălești,
IDNO 1007601009347
Adresa str. Ștefan cel Mare, nr.50
Număr de telefon/fax +37325922915
E-mail sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de internet http://cr-falesti.md/
Persoana de contact Prodan Alexandr
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)

Administrație Publică Locală de nivelul II,_promova-
rea intereselor și soluționarea problemelor populației 
unității administrativ teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a fațadei clădirii Consiliului raional Fă-

lești

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1654774522447
Data publicării: 09.06.2022
Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654774522447?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654774522447
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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. ocds-b3wdp1-MD-1654774522447/01 din 07.07.2022. s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Energia”
IDNO 1003602021250
Date de contact 

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

mun. Bălți, str. Dostoevschi 16/29, 0259 54999

energiabl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a fațadei clă-
dirii Consiliului raional Fălești

45200000-9 1/buc 37 din 
19.07.2022 1 566 640,80

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 (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. 02/06/2022 din 19.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
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 Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț
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 Executarea picturii murale

Cod CPV: 92312250-8/ 202214637 NFP
Link-ul: fără publicare

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1 (una) oferte

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 02/06/2022 din 24 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:
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Denumire Persoană Fizică – Luca Alexei
IDNO 2004044012191

Date de contact 

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

s. Costești r. Ialoveni

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclu-

siv TVA

1 Executarea picturii murale 92312250-8 19/AP din 
24.06.2022

300 000,00

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 □      

Programul „Dar+3”avînd drept parteneri Guver-
nul Republicii Moldova, Guvernul Elveției, Primăria mu-
nicipiului Cahul și AO Asociația Băștinașilor ”Cahulenii  
ReUniți” din mun. Cahul.

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 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 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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Anexa nr. 5

la Documentația standard nr.115

        din 15.09.2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.62/22 din 20 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Minis-
terului Apărării

Localitate Republica Moldova

IDNO 1006601001229

Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84

Număr de telefon 022-25 24 91

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 Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

----------

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri

Obiectul de achiziție Materiale de construcție și articole conexe pentru 
necesitățile unităților militare ale Armatei Naționale

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655818220813
Data publicării: 21.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058802/

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 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu au fost.
Pe cale electronică: 2 oferte

 
 

mailto:mihail.turanin@army.md
https://army.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655818220813
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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.101/22 din 07.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire 1. S.R.L. ,,Mobiclass”;
2. S.R.L. ,,Eleamag”.

IDNO 1. 1014600003902;
2. 1006600057355.

Date de contact 

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

1. 1. Adresa poștală: MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Iuri Gagarin, nr.1;

Telefon: 060 40 00 95;

e-mail: mobiclass.srl@gmail.com.
2. MD-2060, mun. Chișinău, str. Independenței, nr.22/3, 
ap.1;

Telefon: 079-12-09-77;

e-mail: eleamag@mail.ru.
Întreprindere mică sau mijlocie --------
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, inclusiv TVA

1
LOT nr.2. Tâmplărie inclusiv lu-
crările de demontare/montare (Mi-
nisterul Apărării)

44230000-1 4 poziții 14/565 din 
20.07.2022 535 654,80

2 LOT nr.3. Materiale electrotehnice 
(Regiment de Stat Major) 44320000-9 20 poziții 14/566 din 

20.07.2022 91 626,00

3 LOT nr.4. Tâmplărie (Regiment de 
Stat Major) 44230000-1 3 poziții 14/565 din 

20.07.2022 245 540,10

4
LOT nr.5. Tâmplărie inclusiv lu-
crările de demontare/montare 
(Centru medicină preventivă)

44230000-1 3 poziții 14/565 din 
20.07.2022 31 791,60

5 LOT nr.6. Inventar de uz gos-
podăresc 44511000-5 16 poziții 14/566 din 

20.07.2022 21 924,00

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

2. Alte informații:

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

Nu

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

Nu  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1din_14/07/2022                   

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,
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 Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reaparații curente parțiale la CRRC
Anunțul de participare Nr.: Nr: 21057689

Data publicării:06.06.2022

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1654513933540
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: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654513933540
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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. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL” EUSEVAS CONS”
IDNO 1006600015070

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.Alba Iulia 202, of.60,-
tel.022-101-111, email:eusevas@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparații curente par-
țiale la Centrul republican de re-
abilitare pentru copii

45200000-9 1 Nr.33 din 
30.06.2022

1877184,00 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____21______ din __08.08.2022___________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Vir-
sta Frageda

Localitate mun. Chisinau 
IDNO 1007601001363
Adresa str. Cosmescu,51  
Număr de telefon 022737022
Număr de fax 022721538
E-mail centruldeplasament@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Contabil sef -Tvetov Angela,067431447

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 1956000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21046584
Link: ocds-b3wdp1-MD-1636556384220

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

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

24.12.2021

Denumirea operatorului economic •	 Baguette SRL

•	 CC Nivali-Prod SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru •	 Baguette SRL

(Contractul nr. 17 din 10.01.2022)

•	 CC Nivali-Prod SRL

(Contractul nr.15 din 10.01.2022)

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru •	 Baguette SRL

Fără TVA: 362945,33 lei

Inclusiv TVA: 412955,36 lei

•	 CC Nivali-Prod SRL

Fără TVA: 228172,00 lei

Inclusiv TVA: 273800,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 10.01.2022-31.12.2022

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:  [Indicați]
Temeiul juridic hotărârea grupului de lucru pentru achiziţii al Centrullui de 

Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vârstă  Fragedă nr. 19 
din ”30” iunie 2022

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)

1. _ Baguette SRL - Micsorarea contractului cu suma: 210949,38 lei (Doua sute zece mii  noua sute pa-
truzeci si noua lei 38 bani),  suma totală – 202005,98 lei (Doua sute doua mii cinci lei 98 bani)

2. „CC Nivali-Prod” SRL- Micsorarea contractului cu suma: 52470,00 lei (Cincizeci si doua mii patru sute 
saptezeci lei 00 bani),  suma totală – 221330,00 lei (Doua sute douazeci si unu mii trei sute treizeci lei 00 bani 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Confom deciziei grupului de lucru, la inaintarea scrisorilor cu propuneri de reziliere din partea operatorului economic 
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Baguette SRL si „CC Nivali-Prod” SRL: motivul majorarii preturilor la produsele alimentare si nivelul ridicat de inflatie.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._19_din _30.06.22__ a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micsorarea valorii contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Baguette SRL

  

Nr.1/17 08.08.2022 186703,66 210949,38

CC Nivali-
Prod SRL

Nr.1/15 08.08.2022 43725,00 52470,00

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. 3/03 din 05 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601001318
Adresa Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon 022 23 73 14 , 067288717
Număr de fax 022 23 73 14
E-mail oficial ap@ance.gov.md
Adresa de internet www.ance.edu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail) Păscăluță Liliana  tel. 067288717
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Deschisă
Obiectul achiziției Servicii
Cod CPV 79999100-4
Valoarea estimată a achiziției 750 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1648555345703
Link:https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1648555345703

Data publicării anunțului de participare 29.03.2022
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 □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

21 aprilie 2022
Denumirea operatorului economic FPC “Aproservice-X” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr:23-SS
Data: 22 aprilie 2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1648555345703
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1648555345703
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru 

Fără TVA: 748.910,00
Inclusiv TVA: 898.692,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție Iunie – august 2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului   □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic In baza Legii Nr.131
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

------

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

------

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Servicii de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Volumul contractului de achiziție a Serviciilor de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesar-
ea lor și publicarea securizată pe Internet nu poate fi estimat cu exactitate. Cifrele finale duc la necesitatea de reduc-
ere a volumului de achiziţie a serviciilor prestate de către FPC ”Aproservice-X” SRL în cadrul  contractului.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 23-SS din 22 aprilie 
2022, a fost încheiat acordul adiţional privind serviciile de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, 
procesarea lor și publicarea securizată pe Internet.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

FPC “Agroservice-X” SRL Nr.1/03 05.08.2022          68.114,70 81.737,64
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. __б/н__ din __16.08.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примария мун. Комрат
Localitate мун. Комрат
IDNO 1007601000285
Adresa мун. Комрат, ул. Третьякова, 36
Număr de telefon 0(298) 2-26-60
Număr de fax 0(298) 2-45-93
E-mail oficial comrat.primaria@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Михайлова Дина (068371109)

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Продовольственные продукты   питания для нужд  

подведомственных учреждений примарии мун.
Комрат на 1- полугодие 2022 года. 

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 492 001,10
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1636110882142
Link: achizitii.md

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 finae Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

№27 от 06.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Telemar , SRL Nivali Prod, SRL Fabrica Oloi Pak
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru №408,411,420

Data: 11.03.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636110882142
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

№408  SRL Fabrica Oloi  Pak   от 14.12.2022

1 048 031,02 молдавских леев,

№411 от 14.12.2021 SRL  Telemar -98  460,25 
молдавских леев

№420 SRL Nivali Prod  от 31.12.2021 сумма 
457200,00
Inclusiv TVA: 

№408  SRL Fabrica Oloi  Pak   от 14.12.2022 
1 139 122,00молдавских леев,

№411 от 14.12.2021 SRL  Telemar -119  514,30  
молдавских леев

№420 SRL Nivali Prod  от 31.12.2021 сумма 
548 640,00

Termen de valabilitate До 30.08.2022
Termen de execuție До 30.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Закон РМ №131 «о государственных закупках», ст. 76 (2.a )]

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Micșorarea valorii contractului  

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

Micșorarea valorii contractului  

Alte informații relevante Micșorarea valorii contractului  
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Во второй половине 2021 года был проведен тендер на продовольственные продукты питания. Был заключен 
договор с победителем – SRL Nivali Prod, SRL Telemar , SRL Fabrica Olio Pak .Закупающий орган пришел к 
решению о заключении дополнительного  соглашения об уменьшении договоров по данной процедуре 
.

 Срок действия договора до 30 августа 2022 года. 

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Во второй половине 2021 года был проведен тендер на продовольственные продукты питания. Был заключен 
договор с победителем – SRL Nivali Prod, SRL Telemar , SRL Fabrica Olio Pak .Закупающий орган пришел к 
решению о заключении дополнительного  соглашения об уменьшении договоров по данной процедуре 
.

 Срок действия договора до 30 августа 2022 года. 
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I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__27__din 
_06.12.2021_ a fost încheiat acordul adiţional privind ___ Micșorarea valorii contractului __

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Fabrica 
Oloi Pak 

№252 16.08.2022 234517,80 262 025,35

SRL Telemar №253 16.08.2022 2696,46 3 235,68
SRL Nivali Prod №254 16.08.2022 166147,83 196 336,08

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.2  din  09.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SpitalulDermatologie și Maladii Comunicabile
Localitate mun.Chișinău, or.Codru
IDNO 1003600151517
Adresa str. Costiujeni, 5/1 
Număr de telefon 0-22-79-41-12 
Număr de fax 0-22-79-44-99
E-mail oficial imspsdmc@mail.ru 
Adresa de internet www.sdmc.md
Persoana de contact Cebuc Alexandru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Reactivi şi articole de laborator pentru necesităţile 

a.2022 (Repetat)
Cod CPV  33696500-0 
Valoarea estimată a achiziției 477 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643098626688
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050518/

Data publicării anunțului de participare Data: 25.01.22
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri

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

Nu 

Sursa de finanțare CNAM

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

03.03.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643098626688
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Denumirea operatorului economic “PreciTest Com”SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:92

Data:15.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:284378.42

Inclusiv TVA:333238.464

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Termenul de livrare la commandă după necesități în 
termne de 14 zile pe parcusul anului 2022.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului □

Temeiul juridic Legea privind Achiziţiile Publice nr. 131 din 03.07.2015, art.76 
alin.7, pct.1, lit.a, b, c.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se majorează suma contractului (333238,464 lei) cu 43873,95 lei (Patruzeci și trei mii optsute șaptezeci și trei 
lei  95 bani) inclus TVA. 

2. Se majorează anexa nr.1 a contractului pentru pe următoarele poziții ceea ce nu depășește 15%:

Nr.

Denumirea bunurilor şi/sau a ser-
viciilor

Unitatea 
de mă-

sură

Cantitatea 

majorată

Preţ uni-
tar (fără 

TVA)

Preţ 
unitar 

(cu TVA)

Suma fara 
TVA

Suma cu 
TVA

1 Cuve Respons 910 Bucată 11250 2,80 3,36 31500,00 37800,00

2

Fosfstaza alcalina

Bucată 180 0,56 0,60 100,80 108,00

3

Bilirubina Totala Bucată

900 0,70 0,76 630,00 684,00
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4

Bilirubina Directă FS Bucată

900 1,13 1,22 1017,00 1098,00

5

              Calciu Bucată 

150 0,72 0,78 108,00 117,00

6

Creatinina Bucată 

750 0,33 0,36 247,50 270,00

7

Proteina totala Bucată

150 0,33 0,36 49,50 54,00

8

ASAT Bucată

900 0,72 0,78 648,00 702,00

9

ALAT Bucată

900 0,72 0,78 648,00 702,00

10

Amilaza pancreatica Bucată

240 7,15 7,72 1716,00 1852,80

11

Fier Bucată

150 1,33 1,44 199,50 216,00

12

Colesterol Bucată

195 0,45 0,49 87,75 95,55

13

Triglyceride Bucată
180 0,90 0,97 162,00 174,60

37114,05 43873,95

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

      În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr.ocds-b3wdp1-MD- 1643098626688  

      din 04.02.2022,conform deciziei de atribuire a contractului de achiziție nr.21050518/2 din 03   

.03.2022 a fost atribuit contractul nr.92 din 15.03.2022 agentului economic PreciTest Com”SRL privind 
achiziționarea reactivelor şi articole de laborator pentru necesităţile a.2022 în sumă totală de 333238,464 lei 
cu TVA. În procesul livrării bunurilor (cuve respons 910, fosfstaza alcalin, bilirubina totala-directă FS, calciu, 
creatinina, proteina totala, asat, alat, amilaza pancreatica, fier, colesterol, triglyceride), a apărut necesitatea 
stringentă de a majora contractul cu 43873,95 lei cu TVA, deoarece d-na Ecaterina Noroc șefa laboratorului 
de analize medicale informează că în legătură cu creşterea considerabilă a numărului de analize medicale 
pentru pacienții cu maladii grave sunt necesare de achiziționt bunurile menționate mai sus,  pentru aprovi-

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643098626688
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ziona IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile. În baza celor expuse mai sus, grupul de lucru a 
hotărît de a încheia acord adiţional între IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile și ”PreciTest-
Com”SRL, totodată sumă totală a contractului se va majora cu 43873,95 lei cu TVA conform anexei nr.1 men-
ționată mai sus, ceea ce nu depășește 15%. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins: Suma totală a 
prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 333238,464 lei cu TVA după 
majorare 377112,414 lei MD (Trei sute șaptezeci și șapte mii una sută doisprezece lei, 414 bani cu TVA MD).

Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 09.08.2022 
a fost încheiat acordul adițional privind achiziționarea Reactivi şi articole de laborator pentru necesităţile a.2022 
(Repetat):

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“PreciTest Com”SRL 2 11.08.2022 37114,05 43873,95

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 rezoluțiunea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 31 din 08.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon 022 20-52-65
Număr de fax 022 20-52-65
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dînga Olesea, 022 20-52-65, achizitii@usmf.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de transport a deșeurilor menajere
Cod CPV 90512000-9
Valoarea estimată a achiziției 377 235,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din ca-
drul portalului guvernamental www.mtender.
gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637936980266
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637936980266 

Data publicării anunțului de participare 26.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) pu-
blicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (pro-
iectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □     Servicii √      Lucrări □
Contractul de achiziție se referă la un pro-
iect 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: surse proprii

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637936980266
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637936980266
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție

13.12.2021

Denumirea operatorului economic Întreprinderea Municipală Regia ”Autosalubritate”
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 89

Data: 27.12.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 328030,57

Inclusiv TVA: 372838,17
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de prestare pe parcursul anului 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  □

Rezoluțiunea contractului  √

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Pct. 4 din cadrul Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 7/2 

din 21.06.2022 ”Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, 
transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul 
Chișinău”, pct. 1 din cadrul Dispoziției Primarului General al muni-
cipiului Chișinău nr. 304-d din 07.07.2022 ”Cu privire la aprobarea 
tarifelor și a normelor de acumulare pentru colectarea, transporta-
rea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău”, 
prin aplicarea prevederilor pct. 1.7 din partea a II-a CONDIȚII SPECI-
ALE A CONTRACTULUI, conform cărora transportarea deșeurilor se 
facturează la tariful aprobat de către Consiliul municipal Chișinău, 
iar modificarea tarifelor se consideră acceptată de către Beneficiar 
din momentul indicat în Decizia CMC,la publicarea în “Monitorul 
Oficial”

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 
achiziții publice (după caz)

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

Alte informații relevante
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară rezoluțiunea:

(Se vor indica motivele/argumentele rezoluțiunii contractului de achiziție)

Ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor conform Deciziei Consiliului Municipal 
Chișinău nr. 7/2 din 21.06.2022 ”Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeu-
rilor municipale din municipiul Chișinău”, aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 
304-d din 07.07.2022 ”Cu privire la aprobarea tarifelor și a normelor de acumulare pentru colectarea, transportarea 
și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău”, prin aplicarea prevederilor pct. 1.7 din partea a II-a 
CONDIȚII SPECIALE A CONTRACTULUI, conform cărora transportarea deşeurilor se facturează la tariful aprobat de 
către Consiliul municipal Chişinău, iar modificarea tarifelor se consideră acceptată de către Beneficiar din momentul 
indicat în Decizia CMC,la publicarea în “Monitorul Oficial”.

II. Rezultatele examinării:



84

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

În baza deciziei grupului de lucru de rezoluțiune a contractului de achiziție nr. 43 din 08.08.2022 a fost 
încheiat acordul privind rezoluțiunea contractului de achiziții publice nr. 89 privind achiziția serviciilor de 
transport a deșeurilor menajere pentru anul 2022 din ”27„ decembrie 2021.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului de re-
zoluțiune

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Întreprinderea Municipală 
Regia ”Autosalubritate”

Nr. 1 08.08.2022

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

Nr. 03 din 09  martie 2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ţambula
Localitate Sat Ţambula, r-n Sîngerei
IDNO 1007601002418
Adresa Str. Alecu Russo 2
Număr de telefon 0262-31719/0262-31761
Număr de fax 0262-31761
E-mail primaria.tambula@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Zamistnaia Olga

Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Majorarea valorii contractului de achiziţii publice
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1552306522980
Data deschiderii ofertelor 16 aprilie 2019
Nr. BAP  https://mtender.gov.md/tendres/ ocds-b3wdp1-

MD-1552306522980
Data publicării în BAP 18.03.2019
Data (datele) și referința (referințele) pub-
licărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv. 

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Alimentarea cu apă a satului Octeabriscoe, r-n Sîngerei
Cod CPV 45200000-9
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: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Me-
diului ■
Bugetul local ■
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Data deciziei de atribuire a contractului 02 mai 2019

Operatorului economic cîștigător S.A. „Darnic-Gaz”

Date de contact ale  operatorului economic mun. Străşeni, str. Ştefan cel Mare 1A, 

0237-25727; 0237-25726
Nr. contract de achiziție 12

Data contract de achiziție 15 mai 2019

Valoarea contractului de achiziție (cu TVA) 2 590 536,95 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022

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  □

Prin:  majorarea valorii contractului la suma de  153681,10 lei■
Temeiul juridic H.G. nr.1129/ 2018 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regu-

lamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de 
achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen 
mai mare de un an

Valoarea modificărilor 153681,10
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Soldul contractului după ajustare constituie 1256191,35  lei

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

Nu □

Da □

Alte informații relevante
   

V. Corectitudinea aplicării şi calcuclulul a fost verificat de contabilul- şef al Primăriei comunei Ţambula:

1)pentru inflație:

 

                              

                       Ri
Va = [ (V1 – V2) × (––× Nλ) % ] + V3  ;

12

Unde:

Va – valoarea ajustată a contractului de achiziţii publice;



87

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

V1 – valoarea totală a contractului de achiziţii publice;

V2 – valoarea executată a contractului de achiziţii publice; 

V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziţii publice şi valoarea executată a contractului de achiziţii 
publice (V3 = V1-V2);

Ri – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

Rd – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;

Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

1.102510,25 ×1,1616 ×12 %  □  153681,10 lei

Rata inflaţiei pentru perioada ianuarie 2021– decembrie 2021 a constituit 13,94 %.

Soldul contractului după ajustare constituie 1256191,35 lei

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Solicitarea operatorului economic S.A. „Darnic- Gaz”, depusă în data de 16 februarie 2022, înregistrată cu numărul 
28, ca urmare a ratei inflaţiei pentru ianuarie 2021 - decembrie 2021

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

În legătură cu solicitarea operatorului economic S.A. „Darnic - Gaz”, depusă în data de 16 februarie 2022, înregis-
trată cu numărul 28 cu privire la modificarea valorii contractului cu suma de 153681,10 lei.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.03 din 09 martie 2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.03 din 09 martie 2022  privind:

__modificarea valorii Contractului cu suma de 153681,10 lei______________________________
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@ten-
der.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.37 din 29.07. 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sipoteni
Localitate Comuna Sipoteni
IDNO 1007601007907
Adresa r-nul Călărași, s. Sipoteni, str. 31 August
Număr de telefon 024476-2-38 
Număr de fax 024476-7-25
E-mail oficial infosipoteni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) Vasile Rața , Raţă Elena

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată COP
Nr. procedurii

 

Nr: 21047920
Data deschiderii ofertelor 14.12.2021
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1638431358384
Data publicării în BAP 02.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul I 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat 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 17.12.2021

Operatorului economic cîștigător SA,, Fabrica de Unt Florești,,

SRL,, Plagrișfam,,

SC ,,Serolan,,SRL
Date de contact ale  operatorului economic SA,, Fabrica de Unt Florești,, r. Floresti, s. Varvareuca 

Telefon: 079941799

SRL,, Plagrișfam,, or.Călărasi, str. Alexandru cel Bun 
171 , Telefon: 069748665

SC ,,Serolan,, SRL or. Calarasi str. Bojole 58 of.2 Tele-
fon: 024422648

Nr. contract de achiziție SA,, Fabrica de Unt Florești,, -Nr.03

SRL,, Plagrișfam,, Nr.02

SC ,,Serolan,,SRL Nr.01
Data contract de achiziție 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție SA,, Fabrica de Unt Florești,, 228 911.00 lei

SRL,, Plagrișfam,, 325 812, 45  lei

SC ,,Serolan,,SRL  87 565.20 lei 

Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 31.07.2022

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 LEGE Nr. 131 din  03.07.2015
Valoarea modificărilor 104 236,30  lei   
Informații privind creșterea prețului în urma modifică-
rii

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

Nu se aplică□
Modificarea anterioară a contractului de achiziție pu-
blică/acordului-cadru

Nu □

Da □

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

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

-  Acord adiţional nr. 39 , din 10.08.2022 privind micsorarea contractului cu 58 578.39 lei 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totala a contractului se micsoreaza cu  58 578.39 lei și constituie 170 332.61  lei .

- Acord adiţional nr. 40 , din 10.08.2022 privind micsorarea contractului cu 26 171.90 lei 

        Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totala a contractului se micsoreaza cu  26 171.90 lei și constituie 299 640.55  lei .

- Acord adiţional nr. 41 , din 10.08.2022 privind micsorarea contractului cu 20 225.35 lei

        Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

2. Suma totala a contractului se micsoreaza cu  20 225.35 lei  şi constituie 67 339.85  lei .

Prezentele acorduri se consideră încheiate la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenţia 
Achiziţii Publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul  se micsorează  deoarece:

-  se sistează procesul educaţional pe perioada reparaţiilor curente  și concediilor angajaţilor la insti-

tuţia de educaţie timpurie ,,Clopoţel”  şi ,,Prichindel,,de pe teritoriul comunei Sipoteni  pentru  42 

zile respectiv nici copii nu vor fi alimentaţi.
VII. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 

valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Acord adiţional nr. 39 , din 10.08.2022 privind micsorarea contractului cu 58 578.39 lei 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

2. Suma totala a contractului se micsoreaza cu  58 578.39 lei și constituie 170 332.61  lei .

- Acord adiţional nr. 40 , din 10.08.2022 privind micsorarea contractului cu 26 171.90 lei 

        Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

3. Suma totala a contractului se micsoreaza cu  26 171.90 lei și constituie 299 640.55  lei .
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- Acord adiţional nr. 41 , din 10.08.2022 privind micsorarea contractului cu 20 225.35 lei

        Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

4. Suma totala a contractului se micsoreaza cu  20 225.35 lei  şi constituie 67 339.85  lei .

Prezentele acorduri se consideră încheiate la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenţia 
Achiziţii Publice.

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

- se sistează procesul educaţional pe perioada reparaţiilor curente  și concediilor angajaţilor la insti-

tuţia de educaţie timpurie ,,Clopoţel” ,,Prichindel,, de pe teritoriul comunei Sipoteni  pentru  42 zile 

respectiv nici copii nu vor fi alimentaţi.
Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis:

Micsorarea contractelor de achizitie dupa cum urmeaza:

SA,, Fabrica de Unt Florești,, se micsorează suma contractului cu 58 578.39 lei

SRL,, Plagrișfam,, se micsorează suma contractului cu 26 171.90 lei

SC ,,Serolan,,SRL se micsorează suma contractului cu  20 225.35 lei 

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

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. 06 din  04 august 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Peresecina
Localitate Satul Peresecina
IDNO 1007601003356
Adresa Str. Ștefan cel Mare 57
Număr de telefon 023547238
Număr de fax 023547236
E-mail prim.peresecina@gmail.com
Adresa de internet http://peresecina.md/
Persoana de contact Iurcu Maria

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată LP
Nr. procedurii Nr: 21042287
Data deschiderii ofertelor 12.08.2021

Nr. BAP Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1627032256104?tab=contract-notice

Data publicării în BAP 23 iulie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție

Bunuri □

Servicii □

Lucrări □

Obiectul de achiziție Amenajarea parcului ”Aleea sătenilor care au luptat pentru 
integritate și independență” din s. Peresecina r-ul Orhei

Cod CPV 45212130-6

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: Buget Local
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Data deciziei de atribuire a contractului 20 august 2021

Operatorului economic cîștigător SRL ”Proiect Gabion,, IDNO: 1010600016641

Date de contact ale  operatorului economic tel: 022606077 / 068709490

Nr. contract de achiziție nr. 47

Data contract de achiziție 01 septembrie 2021

Valoarea contractului de achiziție 3 477 723,96

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 31.12.2022

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

Tipul modificărilor operate

Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului □

Altele: [indicați]

Temeiul juridic
•	 Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind 

,,Achizițiile publice”

Valoarea modificărilor
SRL „Proiect Gabion”

3 477 723,96 lei

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

Nu se aplică  □

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

Nu □

Da □

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

Descrierea achiziției înainte de modificare
Valabilitatea contractului pîna la 31.12.2022

Anul 2021 – 2 900 000,00 MD

Anul 2022 – 577 723,96 MD

Descrierea achiziției după modificare
Valabilitatea contractului pînă la 31.12.2023

Anul 2021 – 2 309 248,13 MD

Anul 2022 – 580 000,00 MD

Anul 2023 – 588 475,83 MD
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V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Potrivit procedurii de achiziție valoarea proiectului constituie 3 477 723,96 lei, Consiliul Raional Orhei ne-a alocat 
pentru anul 2021 / 2022 – 2 889 248,13 lei, Consiliul Raional Orhei nu dispune de restul surselor pentru a fi alocate 
anul acesta.

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

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr. 47 din 01 septembrie 2021 a fost încheiat acordul adiţional Nr. 08 din 04 august 2022 
privind:

Se prelungește termenul de valabilitate a contractului, nr.47 din 01 septembrie 2021 pînă la data de 31.12.2023, 
cu trecerea sumei 3 477 723,96 lei după cum urmează:

Anul 2021 – 2 309 248,13 lei

Anul 2022 – 580 000,00 lei

Anul 2023 – 588 475,83 lei

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 3 477 723,96 bani. (Trei milioane patru sute șaptezeci și 
șapte mii șapte sute douăzeci și trei lei 96 bani) dintre care:

Anul 2021 – 2 309 248,13 lei

Anul 2022 – 580 000,00 lei

Anul 2023 – 588 475,83 lei

VIII. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

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

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

de achiziții publice

Nr. 1 din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni

Localitate or. Căușeni, 

IDNO 1007601010921

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

Număr de telefon 024323088; 024323180

Număr de fax 024322650

E-mail oficial olga.apetrii@mail.ru; consiliulraional@causeni.md

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

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Apetrii Olga, 024323088, achizitiipublice17@gmail.com 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției „Reparația capitală a 6 birouri la etajul 3 în clădirea admini-
strativă a Consiliului Raional bv. M. Eminescu, 31 or. Căușeni„

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 272 050,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr ocds-b3wdp1-MD-1654608458835

Link: : https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654608458835?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.06.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări √

Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu √    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat √    Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 22.06.2022

Denumirea operatorului economic ”San Construct Grup” SRL

Nr. și data contractului de achiziție Nr: 53

Data: 29.06.2022

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 247 668,08

Inclusiv TVA: 297 201,70

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 40 de zile

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:consiliulraional@causeni.
mailto:achizitiipublice17@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654608458835
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654608458835?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654608458835?tab=contract-notice
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Date cu privire la 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 nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, pct. 1) a), b), c).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 44 430,53 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lucrările la obiectul „Reparația capitală a 6 birouri la etajul 3 în clădirea administrativă a 
Consiliului Raional bv. M. Eminescu, 31 or. Căușeni” sunt executate în baza contractului de 
antrepriză nr. 53 din 29.06.2022.
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Lucrările care vor fi excluse se referă la:

Biroul 305

 1. Montarea ușilor interioare, gata confecționate din lemn, simple, confecționate din orice fel de material, pe toc, 
inclusiv montarea tocului, în volum de 1.89 m2;

 2.Vopsirea cu email și lac alchidal a tâmplărie de lemn ( uși, ferestre, obloane ), în construcții existente, la interior și 
exterior, în două straturi, în volum de 6.07 m2.

 Biroul 307

3. Vopsirea cu email și lac alchidal a tâmplărie de lemn ( uși, ferestre, obloane ), în construcții existente, la interior și 
exterior, în două straturi, în volum de 5.40 m2.

Biroul 309 

4.Vopsirea cu email și lac alchidal a tâmplărie de lemn ( uși, ferestre, obloane ), în construcții existente, la interior și 
exterior, în două straturi, în volum de 5.04 m2.

Biroul 302

5. Vopsirea cu email și lac alchidal a tâmplărie de lemn ( uși, ferestre, obloane ), în construcții existente, la interior și 
exterior, în două straturi, în volum de 3.78 m2.

Biroul 304

6. Vopsirea cu email și lac alchidal a tâmplărie de lemn ( uși, ferestre, obloane ), în construcții existente, la interior și 
exterior, într-un strat, în volum de 3.78 m2.

Biroul 306

7.Vopsirea cu email și lac alchidal a tâmplărie de lemn ( uși, ferestre, obloane ), în construcții existente, la interior și 
exterior, în două straturi, în volum de 3.78 m2.

 Pardoseli:

1. Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândură, dulapi, etc…, în volum de 6.70 m2; 

2. Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgură, în volum de 8.99 m3;
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3. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drișcuită fin, în vo-
lum de 6.70 m2.      

4. Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de 
lemn și curățarea, în încăperi mai mare de 16 mp, în volum de 6.70 m2

În valoare de 22 625,46 lei.

Lucrările care vor fi incluse se referă la:

  1. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drișcuită fin, în 
volum de 173.00 m2;     

2. Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet exis-
tent, executate manual, în volum de 0.565 m2.

În valoare de 22 625,46 lei.

Totodată, în procesul demontării lambriurilor de lemn și a mobilei datată din a. 1998 s-a contatat că suprafața pere-
ților erau acoperiți cu tapete, ce a necesitat desfacerea lor. Suprafața pereților era acoperită cu fisuri ce a necesitat 
aplicarea stratului de împâslitură din fibră de sticlă. În procesul demontării ușilor a fost nevoie de efectuat zidărie din 
blocuri de calcar (cotileț). În urma acestor necesități neplanificate au rezultat lucrări adăugătoare consemnate în ACT-
ul nr. 1 de constatare a lucrărilor de construcție neprevăzute (adăugătoare), și anume:

1. Zidărie din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu înălțimea până la 4m, zidărie ordinară, în volum de 0.72 m3;

2. Desfacerea tapetelor  din hârtie lavabilă sau semilavabilă, în volum de 48.2m2;

3. Reparații de tencuieli interioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, execu-
tate cu mortar de ciment-var marca 25T, având spaleții drepți, până la 15 cm lățime, în volum de 60.0m2;

4. Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime , executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi, în 
volum de 46.0m2;

5. Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări de interior pentru lucrări de interior ,,Meșterul Manole,, , grosime 0.5 
mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor, în volum de 48.2m2;

6. Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ,,Eurofin,, grosime 1.0 mm pe suprefețele pereților, coloanelor și 
tavanelor, în volum de 45.7m2;

7. Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicată în 2 straturi pe glet exis-
tent, executate manual, în volum de 45.7m2;

8. Diverse lucrări – strat de împâslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit 
cu aracet, inclusiv, stratul de amorsă, în volum de 383.0m2;

9. Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din zidărie cărămidă de 5X50 cm2, în volum de 130.0m2;

10. Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări, în volum de 122 buc.  

Cu valoarea totală de 44 430,53 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.1 din 04.08.2022 a fost încheiat acordul 
adițional privind majorarea valorii contractului cu 44 430,53 lei.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”San Construct 
Grup”

1 04.08.2022 37 025,44 44 430,53

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 81/22 din 12 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor lo-

cative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței nr. 
127, 129 din or. Sîngerei, Reconstrucția/ amenajarea 
din preajma blocurilor locative din str. Independenței 
nr. 128, 140, 142 din or. Sîngerei și Reconstrucție, pavare 
pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din 
or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluzi-
unii teritoriale”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 6 656 094 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646414644797
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646414644797?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 4 martie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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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 Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 200/22 din 11 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SA „Drumuri-Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:201/L

Data:20 aprilie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 633 117,70 MDL

Inclusiv TVA: 7 959 741,24 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 5 luni calendaristice

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare   □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 
alin. 7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului privind achizițiile publice de lucrări

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

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

Nu este cazul
Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte de modificare:

Lucrările la Reconstrucția/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței 
nr. 127, 129 din or. Sîngerei, Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 
128, 140, 142 din or. Sîngerei și Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. 
Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” care rezultă din contractul nr. 201/L din 20 apri-
lie 2022 sunt de următoarele tipuri:

Renovarea căilor de acces cu o suprafață de 1854 m2; renovarea și construirea a 490 m2 de căi de acces, construirea 
și amenajarea de locuri de parcare precum și locuri de joacă pentru copii cu o suprafață totală de 348 care vor con-
ține câte 6 elemente de joacă și 4 elemente de fitness, totul va fi îngrădit și vor fi amplasate a câte 8 bănci și 8 coșuri 
de gunoi. Renovarea și modernizarea a două platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor, realizarea terasa-
mentului a 2608 m2 de gazon cu plantarea a peste 533 de arbori și arbuști. Aceste lucrări schimbă total aspectul 
curților, întrunesc toate condițiile tehnice în construcție ce includ și normele de siguranță; 
 
Reabilitată curților a 3 blocuri de locuit, reabilitarea va fi generală, astfel vor avea loc lucrări de renovare capitală a 
1442 m2 de căi de acces și schimbarea a 530 m de bordură, vor fi reabilitați 330 m2 de trotuar prin montarea bordu-
rii și pavajului, va fi amenajat locul de joacă prin instalarea a 6 elemente de joacă, 4 elemente de fitness care vor fi 
delimitate pentru siguranță, vor fi instalate 6 bănci și urne. În cadrul lucrărilor va fi modernizată rampa de colectare 
a deșeului, vor fi plantați peste 227 arbori și arbuști și se va realiza terasamentul a 1115 m2 de gazon; 
 
Urmează a fi executată renovarea a 2848 m2 de pavaj, astfel renovând integral pavajul pe strada Independenței de 
la strada A. Crihan până la strada A. Mateevici, pe întreaga porțiune a Zonei de Revitalizare.

După modificare:

COMISIA ÎN URMĂTOAREA COMPONENȚĂ:

Nicolae TEODORESCU - Director SA „Drumuri-Bălți”

Arcadie COVALIOV  - Primar orașul Sîngerei

Andrei CUCOȘ   - Manager de proiect

Vasile HADÎRCĂ  - Responsabil Tehnic

Igor POPUȘOI   - Diriginte de șantier SA „Drumuri-Bălți”

Constantin BÂNDIU  - Șef SMIP, ADR Nord

Daniela RĂILEANU  - Specialist monitorizare proiecte

a întocmit la 29 iulie 2022 actul de constatare privind excluderea volumelor de lucrări de construcție la obiec-
tul Sîngerei orașul incluziunii teritoriale care prevede următoarele:

se propune spre excludere:

1. Se propune spre excludere instalarea stației de așteptare a transportului public TsH19B-1 buc, care nu 
este necesară de executat, deoarece stația a fost instalată de către un agent economic prin contract cu APL 
Sîngerei în anul 2021.

2. Se propune spre excludere unele poziții care nu sunt necesare de executat:

- Compactare mecanică TsD11A1-17,3 m.c.

- Strat de fundație DA12B-2,17 m.c.

- Strat de fundație DA12c-2,17 m.c.

- Strat de fundație DA12B-0,87 m.c.

- Pavaje DE11A-43,3 m.p.
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- Borduri mici DE11A-6,7 m

- Compactare mecanică TsD11A1-49 m.c.

- Strat de fundație TsC54A-18,4 m.c.

- Strat de fundație DA12B-18,4 m.c.

- Amorsare DI107-0,068 t.

- Îmbrăcăminte de beton asfaltic DB19C-112,7 m.p.

- Amorsare DI107-0,34 t

- Îmbrăcăminte de berton asfaltic DB16H-112,7 m.p.

- Borduri prefabricate DE10C-19,7 m.

Concluzii:

Lucrările sus-menționate propuse spre excludere din cadrul proiectului „Sîngerei-orașul incluziunii teritoria-
le” nu vor afecta calitatea lucrărilor de construcție montaj. 

NOTA INFORMATIVĂ A PROIECTANTULUI:

privind excluderea și includerea unor cantități de materiale și volume de lucrări de construcție la:

Proiectul nr. 05 - 21 -I “Reconstrucția/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 
142 din or. Sîngerei”,

Proiectul nr. 06 - 21 -I “Reconstrucția/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A. Crihan nr. 2,4 - str. Inde-
pendenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei”,

Proiectul nr. 10-21 -I „Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Sîngerei”.

Prin prezenta, vă informăm, că la solicitarea beneficiarului - Primăria or. Sîngerei cu nr. 193/04 din 12.07.2022, au fost 
efectuate modificări la proiectele nr. 05-21-I, 10-21-I. Astfel, au fost excluse unele cantități de materiale și volume de 
lucrări după cum urmează:

Nr. Simbol norme si 
Cod resurse

Denumire lucrări U.M. Volum

1 2 3 4 5
Îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic

1 TsD11A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compre-
sor vibrant, tractat, de 3,1-61, neted, cu picior de oaie, in 
straturi succesive de 40 cm grosime după compactare, 
prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecărui strat, 
umpluturile executându-se cu pământ coeziv sau necoe-
ziv cu tractor de 81-150 CP.

100m3 0,49

2 TsC54A Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка). m3 18,4

3 DE10C Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, 
pe fundatie de beton 30x15 cm

m 19,7
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4 DA12B Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare 
fără innororire. fracția 40-70

m3 18,4

5 DB19C Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere 
manuală

m2 132,7

6 DB16H k1.25 Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, 
executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere 
mecanică 

m2 132,7

TOTAL Îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic

Îmbrăcăminte din pavaj

7 TsD11A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compre-
sor vibrant, tractat, de 3,1-6t, neted, cu picior de oaie, în 
straturi succesive de 40 cm grosime după compactare, 
prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecărui strat, 
umpluturile executându-se cu pământ coeziv sau necoe-
ziv cu tractor de 81-150 CP.

100m3 28,32

8 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 
10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, 
aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 
cm. (Borduri mici 8x20 cm)

m 6,3

9 DA12B Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru 
drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare 
fara innororire. fractia 20-40mm

m3 2,15

10 DA12C Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu așternere mecanica, executat fără impanare, 
fara innoroire fractia 5-20

m3 2,15

11 DA12C Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu așternere mecanică, executat fără impanare, 
fără innoroire fractia 0-5mm

m3 0,86

12 DE17A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefa-
bricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și 
nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment 
și nisip, grosime strat de 5 cm

m2 42,9

TOTAL Îmbrăcăminte din pavaj

13 TsH91B

aplicativ

Instalarea Stație de așteptare a transportului public buc 1

Totodată, vă informăm, că în conformitate cu documentația de proiect nr. 05-21-I, 06-21-I, 10-21-I, bordurile se in-
stalează pe fundații din beton, pentru care sunt necesari 122.1 m.c. de beton.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul 
că la fața locului au fost constatate volume de lucrări prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care nu sunt nece-
sare de a fi executate în cadrul contractului.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

COMISIA ÎN URMĂTOAREA COMPONENȚĂ:

Nicolae TEODORESCU - Director SA „Drumuri-Bălți”

Arcadie COVALIOV  - Primar orașul Sîngerei

Andrei CUCOȘ   - Manager de proiect

Vasile HADÎRCĂ  - Responsabil Tehnic

Igor POPUȘOI   - Diriginte de șantier SA „Drumuri-Bălți”

Constantin BÂNDIU  - Șef SMIP, ADR Nord

Daniela RĂILEANU  - Specialist monitorizare proiecte

a întocmit la 29 iulie 2022 actul de constatare privind excluderea volumelor de lucrări de construcție la obiec-
tul Sîngerei orașul incluziunii teritoriale care prevede următoarele:

se propune spre excludere:

3. Se propune spre excludere instalarea stației de așteptare a transportului public TsH19B-1 buc, care nu 
este necesară de executat, deoarece stația a fost instalată de către un agent economic prin contract cu APL 
Sîngerei în anul 2021.

4. Se propune spre excludere unele poziții care nu sunt necesare de executat:

- Compactare mecanică TsD11A1-17,3 m.c.

- Strat de fundație DA12B-2,17 m.c.

- Strat de fundație DA12c-2,17 m.c.

- Strat de fundație DA12B-0,87 m.c.

- Pavaje DE11A-43,3 m.p.

- Borduri mici DE11A-6,7 m

- Compactare mecanică TsD11A1-49 m.c.

- Strat de fundație TsC54A-18,4 m.c.

- Strat de fundație DA12B-18,4 m.c.

- Amorsare DI107-0,068 t.

- Îmbrăcăminte de beton asfaltic DB19C-112,7 m.p.

- Amorsare DI107-0,34 t

- Îmbrăcăminte de berton asfaltic DB16H-112,7 m.p.

- Borduri prefabricate DE10C-19,7 m.

Concluzii:

Lucrările sus-menționate propuse spre excludere din cadrul proiectului „Sîngerei-orașul incluziunii teritoria-
le” nu vor afecta calitatea lucrărilor de construcție montaj. 
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NOTA INFORMATIVĂ A PROIECTANTULUI:

privind excluderea și includerea unor cantități de materiale și volume de lucrări de construcție la:

Proiectul nr. 05 - 21 -I “Reconstrucția/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 
142 din or. Sîngerei”,

Proiectul nr. 06 - 21 -I “Reconstrucția/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A. Crihan nr. 2,4 - str. Inde-
pendenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei”,

Proiectul nr. 10-21 -I „Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Sîngerei”.

Prin prezenta, vă informăm, că la solicitarea beneficiarului - Primăria or. Sîngerei cu nr. 193/04 din 12.07.2022, au fost 
efectuate modificări la proiectele nr. 05-21-I, 10-21-I. Astfel, au fost excluse unele cantități de materiale și volume de 
lucrări după cum urmează:

Nr. Simbol 
norme si 
Cod resur-
se

Denumire lucrări U.M. Volum

1 2 3 4 5
Îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic

1 TsD11A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vi-
brant, tractat, de 3,1-61, neted, cu picior de oaie, in straturi succe-
sive de 40 cm grosime după compactare, prin 6 treceri suprapu-
se, exclusiv udarea fiecărui strat, umpluturile executându-se cu 
pământ coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP.

100m3 0,49

2 TsC54A Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка). m3 18,4

3 DE10C Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe 
fundatie de beton 30x15 cm

m 19,7

4 DA12B Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru dru-
muri, cu așternere mecanica, executat cu impanare fără innorori-
re. fracția 40-70

m3 18,4

5 DB19C Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la 
cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere manuală

m2 132,7

6 DB16H 
k1.25

Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata 
la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică 

m2 132,7

TOTAL Îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic

Îmbrăcăminte din pavaj

7 TsD11A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vi-
brant, tractat, de 3,1-6t, neted, cu picior de oaie, în straturi succe-
sive de 40 cm grosime după compactare, prin 6 treceri suprapuse, 
exclusiv udarea fiecărui strat, umpluturile executându-se cu pă-
mânt coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP.

100m3 28,32
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8 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, 
pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate 
pe o fundație din beton, de 10x20 cm. (Borduri mici 8x20 cm)

m 6,3

9 DA12B Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, 
cu așternere mecanică, executat cu impanare fara innororire. frac-
tia 20-40mm

m3 2,15

10 DA12C Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, 
cu așternere mecanica, executat fără impanare, fara innoroire 
fractia 5-20

m3 2,15

11 DA12C Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, 
cu așternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire 
fractia 0-5mm

m3 0,86

12 DE17A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așe-
zate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 
1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 
cm

m2 42,9

TOTAL Îmbrăcăminte din pavaj

13 TsH91B

aplicativ

Instalarea Stație de așteptare a transportului public buc 1

Totodată, vă informăm, că în conformitate cu documentația de proiect nr. 05-21-I, 06-21-I, 10-21-I, bordurile se in-
stalează pe fundații din beton, pentru care sunt necesari 122.1 m.c. de beton.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se micșorează cu 250 090,61 (două sute cincizeci mii, nouăzeci lei, 61 bani) lei cu TVA suma Contractului și se aplică 
modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă 
obiectul prezentului contract este de 7 709 650,63 lei (șapte milioane, șapte sute nouă mii, șase sute cincizeci lei, 63 
bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Drumuri-Bălți Cu capital autohton Nr. 1 12 august 
2022

208 408,84 lei fără TVA
Micșorare contract

până la
6 424 708,86 lei fără TVA

250 090,61 lei cu TVA
Micșorare contract

până la
7 709 650,63 lei cu TVA

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1630675541333-2 din 17.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale 
cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în 
raioanele Telenești, Rezina, Orhei

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 6 593 000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1630675541333

https : / /mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD -
1630675541333?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 03.09.2021

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 □
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: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondu-
lui rutier pentru drumurile publice naționale]

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

07.10.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Dortehtrans■

Numărul și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/262

Data: 15.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 431 628,82 

Inclusiv TVA: 7 717 954,58

http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 15 decembrie 2021
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal din 09.06.2022, grupul de lucru în componența:

Drucec Ion - director adjunct al ÎS ASD; 

Triboi Petru - șef Direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere a ÎS ASD; 

Ciobanu Artur - șef Direcția tehnică și calitate a ÎS ASD; 

Severin Nicolae - responsabil tehnic al ÎS ASD, 

Cujba Petru - directorul SRL ”Dortehtrans”

a examinat, cu ieșire la fața locului stadiul, condițiile executării lucrărilor și starea sectoarelor de drum în cadrul contrac-
tului de antrepriză nr. 06 – 14/262 din 15.10.2021 ”Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale 
cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei”, încheiat între ÎS 
”Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și SRL ”Dortehtrans” (Antreprenor) și a demersului Antreprenorului SRL 
”Dortehtrans” nr. 03/5 din 16.05.2022 și a constatat următoarele.

Luând în considerare situația în teren și starea îmbrăcămintei rutiere existente din piatră spartă, cu grosimea medie de 15 
cm, s-a propus aplicarea unui strat din agregate din piatră tratată cu ciment, cu grosimea de 14 cm.

Având în vedere că pe drumul public național  G42 Rezina - Saharna - Saharna Noua, km 7,50-8,50 suprafața drumului 
nu permite executarea volumelor de lucrări incluse în caietul de sarcini (până la km 7,50 – drumul are îmbrăcăminte rutieră 
în beton cu ciment, de la km 8,50 - drumul are îmbrăcăminte rutieră în beton asfaltic), se recomandă ajustarea valorii con-
tractului nr. 06 – 14/262 din 15.10.2021 conform lucrărilor executate.

În acest sens a fost elaborat un deviz pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse din devizul general și se recoman-
dă întocmirea unui acord adițional de micșorare a sumei contractului menționat.

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

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr. 
2 din 16.06.2022 privind modificarea valorii contractului. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răs-
pundere conform prevederilor contractuale.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

SRL ”Dortehtrans” (-) 176 409,38

______________
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr.03 din 11.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Învațămînt Cahul
Localitate Mun.Cahul
IDNO 1012601000018
Adresa Cahul str. Piața Independenței 6
Număr de telefon 0299/2-39-48,0299/22-39-48
Număr de fax
E-mail oficial dgitsch@gmail.com,dgicahul.md
Adresa de internet direcțiainvațamintcahul@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Girneț Ana   068549144

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă             □  

Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 838007,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049704
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1641454294870

Data publicării anunțului de participare 06.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție:

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 Bugetul local

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

25.01.2022   

Denumirea operatorului economic Baguette SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2

Data:26.01.2022



109

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6623 AUGUST 2022, MARȚI

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 276512.98
Inclusiv TVA: 304114.80

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea  valorii contractului  □

Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic Art.77 (1)lit.b din Legea nr.131/2015 privind achiziți-

ile publice,pct.8.1 din contractul de achiziție nr.2 din 
26.01.2022

Circulara Ministerului de Finanțe al RM nr.13-09/94 din 
14.04.2022 referitor la executarea contractelor de achi-
ziții publice în contextul volatilității prețurilor

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

    În urma desfășurării procedurilor de achiziție publică de produse alimentare nr. 21049704 din 06.01.2022,au fost 
incheiate contracte de livrare a produselor alimentare pentru anul 2022.După declanșarea războiului în Ukraina,prețurile 
la produsele alimentare au cunoscut o majorare esențială.

   În vederea îndeplinirii clauzelor contractuale,operatorii economici au intervenit cu solicitări de majorare a prețurilor 
unitare pentru produsele deja contractate,ceea ce contravine prevederilor Legii nr.131/2015,privind achizițiile publice.

  În scopul soliționăroii problemelor cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețu-
rilor.Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a venit cu recomandările ce conțin în circulară cu nr.13-09/94 din 14.04.2022

Denumirea Unit.de masura Canto-
tatea

Preț cu TVA Suma cu 
TVA

Micșorarea 
sumei

Total(can-
titatea)

Total suma cu 
TVA

Lapte proaspăt 
pasterizat

lit 2412 13,50 32562.00 -32562.00

Brînză cu cheag 
tare nesarat

kg 312 128,00 39936.00 -39936.00

Smîntînă kg 100 49,90 4990.00 -4990.00

Unt de vaci kg 196.78 158,00 31091.44 -31091.44

Chefir buc 1680 8,60 14448,00 -14448.00

- -

total 123027.44 -123027.44
 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Majorarea prețurilor la produsele alimentare,provocate de scumpirile de gaze și combustibili;solicitare operatorului eco-
nomic de majorare a prețurilor nr.36 din 11.08.2022 din partea Baguette SRL;circulara emisă de  Ministerul Finanțelor al 
Republicii Moldova  cu nr. 13-09/94 din 14.04.2022 cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul 
volatilității prețurilor    
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II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.03 din  11.08.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional privind majorarea cantițăților de produse alimentare ,conform contractului inițial nr.2 din 26.01.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Baguette srl 03 11.08.2022 -113914.29 -123027.44
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 31 din 18 august 2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SRL ”Chișinău-gaz”
IDNO 1003600066037
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 

38
Numărul de telefon/fax +373 22 578 010
Adresa de e-mail ale entității contractante anticamera@chisinaugaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.chisinaugaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.

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 nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activități licențiate: distribuția gazelor natu-
rale

Informații despre obiectul achiziției:

nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-

crărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 
(lei fără 

TVA)

  1 2 3 4 5 6

1
48611000-4

48612000-1

Servicii de dezvoltare a „Bazei de 
date” Carta electronică a întreprin-
derii – ARCGIS și Arhiva electronică 
a întreprinderii pe sectoare, ale 
mun. Chișinău ARHIV

- -

Conform doc-
umentației de 
atribuire (caietului 
de sarcini)

3 333 333,33 
MDL

Total achiziție: 3 333 333,33 
MDL

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

R Nu

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

R Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul economic / tehnic
Criteriul de atribuire aplicat R Cel mai mic preț, cu respectarea condițiilor 

de calificare
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD 114 (0101000)

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Anul calendaristic 2022

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

-

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

August 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

August 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA)

 
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

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

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

Nu

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. 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 subordi-
nea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură 
asistență medicală primară, specializată de am-
bulator, spitalicească și servicii medicale de înal-
tă performanță pentru angajații și personalul 
pensionat al Ministerului Afacerilor Interne pre-
cum și altor categorii de personal în conformita-
te 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

  35
10

00
00

-5 Lucrări de instalare, conectare 
și dare în exploatare a siste-
mului de semnalizare și aver-
tizare la incendiu

1 buc Lucrări  5 640 000,00

TOTAL 5 640 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 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 ATRIBUIRE

Din  15.08.2022      

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-391
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Savca Stela
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)

Achiziționarea îmbrăcămintei de protecție, înc-
ălțămintei de protecție și alte echipamente indivi-
duale de protecție      

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ■Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului 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  □        

Servicii □      

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea îmbrăcămintei de protecție, încălțămintei de 
protecție și alte echipamente individuale de protecție

Anunțul de participare 21056156

Data publicării: 06.05.2022

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056156/

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 □  
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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: -
Pe cale electronică: 3

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. 128/1  din 10.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire “Absolutely Safety” SRL “Acseal Gaz” SRL
IDNO 1013600022911 1006600022416

Date de contact 

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

RepublicaMoldova or.
Chișinău,

str. Calea Ieșilor 67, ap. 
199.

RepublicaMoldova or.
Chișinău,

Str. Padurii nr.13.

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  Da □       Nu □  
Asociație de operatori eco-
nomici  

(societate mixtă, consorțiu sau alte-
le) 

Da □       Nu □ Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
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 contractului.

1 243 421,88 351 600,00

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

“Absolutely Safety” SRL
1. Lot. 1,2,3,4,5,6,79,10,11,13,15 18100000-0 nr.2022066 din 

10.08.2022
1 243 421,88

“Acseal Gaz” SRL
2. Lot. 8,12,14 18100000-0 nr.2022185 din 

__12.08.2022
351 600,00

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

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

Nu □        

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.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 Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele:

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/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Materiale de construcție
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării:10/03/2022 14:58

Link: e-licitatie.md/contract-notice/33333

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 
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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. 50 din 21.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “Beax Com” SRL

IDNO 1011600018158

Date de contact tel. 022 55 54
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 ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

Lot 1 : 119 250,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câș-
tigătoare

132 740,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai 
ridicate

Lot 4 : 35 333,33 lei, fără TVA - valoarea ofertei câș-
tigătoare

50 000,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai ri-
dicate

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1 (ciment)
44100000-1

50 t
51 06.05.2022 185 499,99

2 Lot 4 (fortan) 50 m²
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:

https://e-licitatie.md/organizatii/2714
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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           .din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului 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/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Piese și agregate pentru întreținerea compresorului de aer 
pentru troleibuzele AKSM

Anunțul de participare Nr.:
Data publicării: 29.03.2022 ora 12:30
Link-ul:e-licitatie.md/contract-notice/34054

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: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
78 din 29.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Lot 1

Denumire „Transport Systems” SRL
IDNO 1021600023605
Date de contact tel. 060100250, e-mail:transportsystems2021@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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

860 000,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigă-
toare;

1 086 420,00 lei, fără TVA -valorile ofertei celei mai 
ridicate;

819 500,00 fără TVA - valorile ofertei celei mai scă-
zute.

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Lot 2

Denumire „Agro-Hidraulic” SRL
IDNO 1003600007485
Date de contact tel. 0679534698, e-mail:agrohidraulic@yahoo.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

599 580,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigă-
toare;

789 000,00 lei, fără TVA -valorile ofertei celei mai ri-
dicate.

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1 34300000-0 2 520 buc 77 18.07.2022 1 032 000,00
2 Lot 2 34300000-0 27 buc 95 09.08.2022 719 496, 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 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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