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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 11 din 05.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO 1013601000521
Adresa Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Numărul de telefon/fax 022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail a autorității contractante sti@mai.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Anastasia Caraivanova, 022 255 528, anastasia.

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

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

https://mtender.gov.md/  

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție de stat din subordinea MAI

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 72000000-5

Servicii de elaborare 
și implementare a 
SIA „e-Dosar” (sof-

tware)

1

serviciu

Conform caietului de sarcini 
și Termeni de referința de 

dezvoltarea SIA „e-Dosar” în 
cadrul MAI

1 700 000,00

TOTAL 1 700 000,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu  □

Da □

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

Nu  □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 

 
 

mailto:sti@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Alte informații:

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

Trimestru III-IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 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,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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 Primaria s.Scorțeni r-nul Telenești
IDNO 1007601006324
Adresa s.Scorțeni r-nul Telenești
Numărul de telefon/fax 025877236
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria.scorteni@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Turcan  Ion,tel:025877236
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)

Documentația de atribuire  va fi  anexata  în cad-
rul procedurii în 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 locala

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

Lucrări  de construcție  și 
amenajare a stadionului  
cu zona de odihna din 

s.Scorteni r-nul Telenești

1 buc
Lucrări  de construcție  și amena-
jarea stadionului  cu zona de odih-
na din s.Scorteni r-nul Telenești

3116857,00 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț
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II. 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 □

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

Nr. __01___din__19 august__ 2022___ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Cernița, rl.Florești
IDNO 1007601010389
Adresa rl.Florești, s.Cernița
Numărul de telefon/fax tel. 025059325,025059274
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.cernița@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cheleș Iurie   068281158
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 li-
ber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poa-
te fi accesată documentația de atribuire)

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 pu-
tea 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. 
Cernița

1 lot Licitație deschisă

 6 548 810 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 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 □

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 s. Coșernița, rl.Florești
IDNO 1007601008465
Adresa rl.Florești, s.Coșernița
Numărul de telefon/fax tel. 025039201
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.cosernita@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  0250 39201
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația de atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1. 45232150-8
Construcția rețelelor de apro-
vizionare cu apă potabilă a 
locuitorilor din s. Coșernița

1 lot Licitație deschisă
7 650 300 lei

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

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite 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

din 22.08.2022 

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

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estimate 
fără TVA  

(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1 15110000-2 Carne Carne 1 246 000,00

Valoarea estimativă totală                                                                                                                                           
    1 246 000,00

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

Septembrie-Octombrie 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 22.08.2022 

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

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/servici-

ilor/lucrărilor solic-
itate

Unitatea 
de măsură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estimate 
fără TVA  

(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1
15511000-3

Produse alimentare 
(produse lactate) 
a.2023

Produse alimentare (produse lactate) 1 852 630,00

TOTAL                                                                                                                                                 
                                     1 852 630,00

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

Septembrie-Octombrie 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 22.08.2022 

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

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estimate 
fără TVA  

(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lot 1

1 15000000-8 Produse de panifi-
cație (Pâine/Chifle) Produse de panificație (Pâine/Chifle) 377 350,00

Lot 2

1 15000000-8
Produse de panifi-
cație (Cozonac-de 
Paști)

Produse de panificație (Cozonac-de 
Paști) 12 000,00

Valoarea estimativă totală                                                                                                                                         
389 350,00               

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut conform cerin-
țelor solicitate

Alte informații:

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

Septembrie-Octombrie 2023

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. 3 din  23.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Albota de Sus
IDNO 1007601008270
Adresa s. Albota de Sus, str. Iubileinaia 116
Numărul de telefon/fax  0 294 57-2-37/ 0 294 57 2 36
Adresa de e-mail a autorității contractante primariaalbotadesus@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatarescu Alexandr, 0674 87 890
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)

primariaalbotadesus@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

---

II. 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

45
23

21
50

-8 Строительство 
водопроводной сети в 

с. Рошица и Софиевка, 1 
этап 2-3 транш

1 Строительство водопроводной 
сети в с. Рошица и Софиевка 

4.172.318,485 lei

Valoarea estimativă totală fără TVA: 4.172.318,485 lei
4.172.318,485 lei

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

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

Nu R

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

Nu R

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Prețul cel mai scazut

IV. Alte informații:

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

25.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu R

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __6____din__23.08.2022__________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Școala Profesională din Rezina

IDNO 1014606002619

Adresa Or.Rezina, str.Matrosov 6

Numărul de telefon/fax 025422279

Adresa de e-mail ale autorității contractante școalaprofesionala.rezina@inbox.ru

Adresa de internet ale autorității contractante www.sprezina.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Crijanovschii Eudochia ,  tel.068469040 școalaprofesionala.
rezina@inbox.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii 
în SIA RSAP (Mtender ) și pe pagina web a Agenției Servicii 
Publce.

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

IP Școala Profesională din Rezina , buget, obiectul principal de 
activitate :servicii educaționale

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1 15800000-6

LOTUL 1:

Achiziționarea 
produselor de pa-
nificație pentru 
alimentația elevilor 
pentru II semestru 
2022 (01.09.2022-
24.12.2022):

•	 Pâine 

•	 chifle în asorti-
ment  (cu mac 
sau susan,, flu-
turaș cu umplu-
tură de mac,cu 
scorțișoară)

670/kg

6700/Buc.

 

Achiziționarea produselor de 
panificație  pentru alimenta-
ția elevilor pentru II semestru 
2022 I.P.Școala Profesională 
din Rezina. 

•	 Pâine din făină de grâu 
de c/s, albă , feliată, 
ambalată, etichetată , 
greutatea 0,400kg.

•	 chifle în asortiment(cu 
mac sau cu susan,scor-
țișoară,epuraș, flutu-
raș)  greutatea 100gr., 
ambalat, și etichetat.

25510
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2 55500000-5

LOTUL 2

Servicii de cantină și ca-
tering (preparare și livra-
re)  pentru alimentația 
elevilor pentru II semes-
tru 2022 (01.09.2022-
24.12.2022):

Felul I: în asortiment 

•	 supă din orez 

•	 supă cu fidea și 
legume 

•	 borș cu varză  

•	 supă din mazăre/
fasole

Felul II :

•	 terci de grâu cu 
sos,orez, mazăre,-
tăieței

•	 piureu de cartofi 
cu sos

•	 piept de pui fiert

•	 perișoare din car-
ne de pui

•	 pârjoală din carne 
de pui

•	 ou fiert

2240/porții

2240/porții

2240/porții

2240/porții

1120/porții

1120/porții

2240/porții

Servicii de cantină și catering (pre-
parare și livrare)  pentru alimentația 
elevilor pentru II semestru 2022 
(15.01.2022-30.06.2022):

Felul I: 

•	 supă din orez ,volumul  
250gr/porție( orez-30gr.,ulei- 
5gr.,morcov-10gr.,ceapă-10gr.
cartofi-20gr.sare iodat-1gr. 
(fasole-30gr,cartofi-50gr,mor-
cov-20gr,ceapă-20gr,ulei-10gr,-
sare-1gr.)

•	 supă din mazăre/fasole

-250gr/porție

•	 borș cu varză 250gr/
porție( varză-60gr.,ulei- 
10gr.,morcov-25gr.,cea-
pă-10gr.cartofi-80gr., sfe-
clă-40gr.,sare iodat-1gr. )

•	 supă cu fidea și le-
gume -250gr/porție( 
fidea-40gr.,ulei- 5gr.,mor-
cov-10gr.,ceapă-10gr.car-
tofi-40gr.sare iodat-1gr

 
 
Felul II :

•	 terci de orez ,grâu, ma-
zăre, tăiței ,greutatea de 
1/200gr./50gr.

•	 piureu din cartofi , greuta-
tea de 1/200gr./50gr.

•	 piept de pui fiert, greuta-
tea de 1/50gr.

•	 perișoare din carne  de 
pui ,fierte, greutatea de  
1/50gr.

•	 pârjoală din carne  de pui 
,înăbușite, greutatea de  
1/50gr.

•	 Ou fiert

108552

Valoarea estimativă totală fără TVA 134058
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □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

Agent economic cu activitate în domeniu nu mai 
puțin de 5 ani,fără datorii ,insolvabil.

Cel mai mic preț fără TVA ,cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

III. Alte informații:

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

25.08.2022

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 □V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 22 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Suruceni Ialoveni
IDNO 1008601000983
Adresa s.Suruceni Ialoveni
Numărul de telefon/fax 0268-33236/33249
Adresa de e-mail ale autorității contractante suruceniprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gorceac Sergiu tel.061112230

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

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

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)

Autoritate Publică Locală nivelul I

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

Reconstrucția acoperișului 
și reparație capitală a casei 

de cultură r-nul Ialoveni 
s.Suruceni.

Lot.1 Soluții arhitecturale

Lot.2 Amenajare teritoriu

M2 Conform caie-
tului de sarcini 5213677,89

2
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului;  Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale,capaci-
tatea economică și financiară;Standarde de  
asigurare a calității.

II. Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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

Executarea lucrărilor 2022-2023
Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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. 17/22 din 22.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Floreni
IDNO 1007601011065
Adresa r.Anenii Noi s.Floreni str.Chișinău nr.14
Numărul de telefon/fax 069370323/026561321
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariafloreni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Șapovalova Ecaterina, 069370323
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)

primariafloreni@mail.ru

 sau SIA RSA

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 achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45232154-6

Constructia a doua 
rezervoare de apa 

potabila subterane cu 
volumul de 300m3 fie-
care in s.Floreni, r-nul 

Anenii Noi

lucr.

Constructia a doua rezervoare de apa 
potabila subterane cu volumul de 
300m3 fiecare in s.Floreni, r-nul Anenii 
Noi 4 267,8 mii lei

n Denumire lotul n

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

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

Nu √
Da □

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

Nu √
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere tehnico - economic

mailto:primariafloreni@mail.ru
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II. Alte informații:

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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLT Waldorf
IDNO 1021620007913
Adresa Str. Studenților 11, m.Chișinău
Numărul de telefon/fax 022323155
Adresa de e-mail ale autorității contractante ltwaldorfmd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Munteanu, 069065079
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)

ltwaldorfmd@gmail.com

www.waldorfmd

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45900000-8 Supraetajarea blocu-
lui de studii Lucrări de construcție 8mln.500

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

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

Nu □

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

mailto:ltwaldorfmd@gmail.com
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II. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Taxobeni

IDNO 1007601002670

Adresa s,Taxobeni,r-nul Falesti
Numărul de telefon/fax 025968581,060009750
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariataxobeni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante s,Taxobeni,r-nul Falesti
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lilia Dubasari.060009750
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

primariataxobeni@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,_
promovarea intereselor și soluționarea pro-
blemelor populației unității administrativ 
teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

Echipament pentru 
terenul de joacă adia-
cent instituției de edu-
cație timpurie din satul 

Taxobeni, rnul Fălești 
(inclusiv livrarea si in-

stalare)

1/set

Echipament pentru terenul 
de joacă adiacent instituției 

de educație timpurie din satul 
Taxobeni, rnul Fălești (inclusiv 

livrarea si instalare) (19 articole 
conform specificatiilor tehnice 

anexate)

2022- 800 642.00

2023 – 153 276.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

Criteriul de atribuire a contractului - 
Preţul cel mai scăzut

Alte informații:

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

29.08.2022

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

Procedura de achiziție este desfășurată din sursele 
financiare ale Fondului  Național pentru Dezvol-
tare Regională și Locală conform contractului de 
finanțare nr.127-N23461 Dl-2022

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 22.08.2022 

privind „Achiziţionarea imunoglobulinei antirabice și vaccinului antirabic pentru anul 2023” 
 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022-222-445

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:
Macari Doina

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

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține acce-
sul 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)

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

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achizițion-
area bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de 

sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunu-
rilor/serviciilor/lu-
crărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată (se va 
indica pentru 
fiecare lot în 

parte)

1
Vaccin antirabic și Imuno-
globulină antirabică din 
ser ecvin

1131600
lei

1.1

33
60

00
00

-6

Vaccin antira-
bic 2.5UI/doză Bucată 12 000

Cod ATC: J07BG01, Forma farmaceutică: Pulb.+solv./sol.inj. sau Liof.+solv./sol. inj. Volumul solven-
tului: 0,5 ml - 1,1 ml. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura set. Vaccin antirabic liofilizat 
cu conținut de antigen 2,5 UI/doză, cu solvent. Fiecare doză să fie ambalată într-o fiolă/flacon, 

însoțită de o fiolă/flacon cu solvent specific pentru vaccinul dat. Se acceptă doar produs autorizat 
în Republica Moldova la momentul deschiderii ofertelor.

*Ofertantul va prezenta următoarele declarații:
1. respectarea cerințelor către ambalarea și marcarea vaccinului antirabic – Fiecare fiolă/flacon va 
conține o doză de vaccin și va fi dotată cu o etichetă/inscripție standard al producătorului în care 
va fi indicat: -denumirea produsului, - denumirea producătorului, -denumirea tulpinii vaccinale 
și conținutul de antigen într-o doză –cuvîntul „Steril” sau simbolul lui –numărul lotului –doza și 

modul de administrare –informații privind condițiile de păstrare –termenul de valabilitate, luna și 
anul expirării.

2. privind respectarea cerințelor către ambalarea și marcarea solventului pentru vaccinul antirabic 
– Fiecare fiolă/flacon va conține cantitatea de solvent necesară pentru reconstituirea unei doze de 
vaccin și va fi dotată cu etichetă/inscripție standard al producătorului în care va fi indicat: - denu-

mirea produsului, -denumirea producătorului, -denumirea vaccinului pentru care este destinat 
solventului – cuvîntul „Steril” sau simbolul lui – numărul lotului -cantitatea (volumul) solventului 

–informații privind condițiilede păstrare –termenul de valabilitate, luna și anul expirării.
3. privind respectarea cerințelor pentru ambalarea secundară și de transport a vaccinului antirabic 
– Fiolele/Flacoanele cu vaccin și solvent în raport 1:1(doză vaccin/doză solvent), vor fi ambalate în 
cutie de carton, care vor conține o instrucțiune de utilizare a produsului în limba română sau rusă 
și următoarele inscripții pe cutie: -denumirea produsului și caracteristicile lui generale, - denumi-
rea și adresa producătorului, – cuvîntul „Steril” sau simbolul lui -modul de administrare –numărul 
lotului - informații privind condițiile de păstrare – termenul de valabilitate, luna și anul expirării. 
-numărul de unități în ambalaj cu specificarea conținutului fiecărei unități. 4. privind respectarea 

condițiilor de transport- pentru transportarea vaccinului va fi ambalat în cutii izotermice și de 
protecție dotate cu acumulatoare de frig cu următoarele marcării și inscripții pe ele: -denumirea și 
adresa producătorului, furnizorului - denumirea cumpărătorului și adresa destinației -denumirea 
produsului – cuvîntul „Steril” sau simbolul lui – numărul lotului –informații privind condițiile de 
păstrare, inscripția a nu fi congelate, umezite. –termenul de valabilitate, luna și anul expirării. - 

numărul de unități în ambalaj cu specificarea conținutului fiecărei unități. 5.Declarație din partea 
vînzătorului prin care se garantează livrarea produselor cu respectarea condițiilor lanțului de frig 
neîntrerupt – conform instrucțiunii de la producător pe tot parcursul traseului de la producător 

pînă la destinatar, fapt confirmat prin dispozitive speciale de înregistrare a temperaturii.  6. fiecare 
lot de produse livrate va fi însoțit de certificat de eliberare a lotului emis de către autoritatea nați-
onală de control din țara de origine și protocolul testelor și investigațiilor efectuate de producător 
care certifică calitatea produsului.  Certificatul de origine a produsului. 7. Termenul de valabilitate 
restant al bunurilor la momentul livrării va fi nu mai puțin de 18 luni. Tranșele de livrare: I tranșă: 

7000 seturi Aprilie 2023, II tranșă: 5000 seturi Noiembrie 2023.
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1.2

33
60

00
00

-6

Imunoglobuli-
nă antirabică 
din ser ecvin cu 
titrul de anti-
corpi specifici ≥ 
150 UI/ml 

Bucată 37500

Imunoglobulină antirabică din ser ecvin cu titrul de an-
ticorpi specifici ≥ 150 UI/ml - fapt confirmat prin prezen-
tarea RCP-ului.  Soluție injectabilă, Mod de administrare: 

intramuscular,  în flacon  pînă la  5,0 ml, Unitatea de măsu-
ră: Unități internaționale. Cantitatea  de Imunoglobulină 

antirabică din ser ecvin ofertată, să fie ambalată în   minim 
50 de flacoane. Ofertantul va prezenta următoarele decla-

rații:
1.respectarea cerințelor pentru ambalarea secundară și de 
transport a imunoglobulinei antirabice – Fiole/Flacoane cu 
imunoglobulină vor fi ambalate în cutie de carton, care vor 

conține o instrucțiune de utilizare a produsului în limba 
română sau rusă și următoarele inscripții pe cutie: -denu-
mirea produsului și caracteristicile lui generale, -denumi-

rea și adresa producătorului, –cuvîntul „Steril” sau simbolul 
lui -modul de administrare –numărul lotului -informații 
privind condițiile de păstrare –termenul de valabilitate, 
luna și anul expirării. -numărul de unități în ambalaj cu 

specificarea conținutului fiecărei unități, informații privind 
condițiile de păstrare.

2. respectarea condițiilor de transport - Pentru transpor-
tarea imunoglobulinei antirabice - vor fi ambalate în cutii 
izotermice și de protecție dotate cu acumulatoare de frig 
cu următoarele marcări și inscripții pe ele: -denumirea și 

adresa producătorului, furnizorului -denumirea cumpără-
torului și adresa destinației -denumirea produsului –cu-

vîntul „Steril” sau simbolul lui –numărul lotului –informații 
privind condițiile de păstrare, inscripția a nu fi congelate, 
umezite. –termenul de valabilitate, luna și anul expirării. 

-numărul de unități în ambalaj cu specificarea conținutului 
fiecărei unități.

3. Declarație din partea vînzătorului prin care se garantea-
ză livrarea produselor cu respectarea condițiilor lanțului de 
frig neîntrerupt – conform instrucțiunii de la producător pe 
tot parcursul traseului de la producător pînă la destinatar, 
fapt confirmat prin dispozitive speciale de înregistrare a 

temperaturii.
4. fiecare lot de produs livrat va fi însoțit de certificat de 
eliberare a lotului emis de către autoritatea națională de 
control din țara de origine și protocolul testelor și inves-
tigațiilor efectuate de producător care certifică calitatea 

produsului.
5. termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) nu 

mai mic de 18 luni.
– Se acceptă produse autorizate și neautorizate în Republi-

ca Moldova, la momentul deschiderii ofertelor.
*În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republi-
ca Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul 
va prezenta: 1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: 
- de către Agenția Europeană a Medicamentului (European 
Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spa-
țiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre 
următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia 

sau - în țara de origine -confirmată prin semătura electro-
nică a participantului.

Tranșele de livrare: I tranșă: Aprilie 2023. 

2

Vaccin anti-
rabic și Imu-
noglobulină 
antirabică din 
ser uman

1131600
lei
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00
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Vaccin antira-
bic 2.5UI/doză  Bucată 12 000

Cod ATC: J07BG01, Forma farmaceutică: Pulb.+solv./sol.inj. 
sau Liof.+solv./sol. inj. Volumul solventului: 0,5 ml - 1,1 ml. 
Mod de administrare i/m. Unitatea de masura set. Vaccin anti-
rabic liofilizat cu conținut de antigen 2,5 UI/doză, cu solvent. 
Fiecare doză să fie ambalată într-o fiolă/flacon, însoțită de o 
fiolă/flacon cu solvent specific pentru vaccinul dat.
Se acceptă doar produs autorizat în Republica Moldova la 
momentul deschiderii ofertelor.
*Ofertantul va prezenta următoarele declarații:
1. respectarea cerințelor către ambalarea și marcarea vaccinu-
lui antirabic – Fiecare fiolă/flacon va conține o doză de vaccin 
și va fi dotată cu o etichetă/inscripție standard al producăto-
rului în care va fi indicat: -denumirea produsului, - denumirea 
producătorului, -denumirea tulpinii vaccinale și conținutul de 
antigen într-o doză –cuvîntul „Steril” sau simbolul lui –numă-
rul lotului –doza și modul de administrare –informații privind 
condițiile de păstrare –termenul de valabilitate, luna și anul 
expirării.
2. privind respectarea cerințelor către ambalarea și marcarea 
solventului pentru vaccinul antirabic – Fiecare fiolă/flacon 
va conține cantitatea de solvent necesară pentru reconstitu-
irea unei doze de vaccin și va fi dotată cu etichetă/inscripție 
standard al producătorului în care va fi indicat: - denumirea 
produsului, -denumirea producătorului, -denumirea vaccinu-
lui pentru care este destinat solventului – cuvîntul „Steril” sau 
simbolul lui – numărul lotului -cantitatea (volumul) solven-
tului –informații privind condițiilede păstrare –termenul de 
valabilitate, luna și anul expirării.
3. privind respectarea cerințelor pentru ambalarea secundară 
și de transport a vaccinului antirabic – Fiolele/Flacoanele cu 
vaccin și solvent în raport 1:1(doză vaccin/doză solvent), vor 
fi ambalate în cutie de carton, care vor conține o instrucțiune 
de utilizare a produsului în limba română sau rusă și următoa-
rele inscripții pe cutie: -denumirea produsului și caracteristici-
le lui generale, - denumirea și adresa producătorului, – cuvîn-
tul „Steril” sau simbolul lui -modul de administrare –numărul 
lotului - informații privind condițiile de păstrare – termenul 
de valabilitate, luna și anul expirării. -numărul de unități în 
ambalaj cu specificarea conținutului fiecărei unități. 4. privind 
respectarea condițiilor de transport- pentru transportarea 
vaccinului va fi ambalat în cutii izotermice și de protecție 
dotate cu acumulatoare de frig cu următoarele marcării și 
inscripții pe ele: -denumirea și adresa producătorului, furnizo-
rului - denumirea cumpărătorului și adresa destinației -denu-
mirea produsului – cuvîntul „Steril” sau simbolul lui – numărul 
lotului –informații privind condițiile de păstrare, inscripția a 
nu fi congelate, umezite. –termenul de valabilitate, luna și 
anul expirării. - numărul de unități în ambalaj cu specificarea 
conținutului fiecărei unități. 5.Declarație din partea vînzătoru-
lui prin care se garantează livrarea produselor cu respectarea 
condițiilor lanțului de frig neîntrerupt – conform instrucțiunii 
de la producător pe tot parcursul traseului de la producător 
pînă la destinatar, fapt confirmat prin dispozitive speciale de 
înregistrare a temperaturii.  6. fiecare lot de produse livrate va 
fi însoțit de certificat de eliberare a lotului emis de către au-
toritatea națională de control din țara de origine și protocolul 
testelor și investigațiilor efectuate de producător care certifi-
că calitatea produsului.  Certificatul de origine a produsului. 
7. Termenul de valabilitate restant al bunurilor la momentul 
livrării va fi nu mai puțin de 18 luni. Tranșele de livrare: I tran-
șă: 7000 seturi Aprilie 2023, II tranșă: 5000 seturi Noiembrie 
2023.
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Imunoglobuli-
nă antirabică 
umană cu titrul 
de anticorpi 
specifici ≥ 100 
UI/ml

Bucată 18750

Imunoglobulină antirabică umană cu titrul de anticorpi spe-
cifici ≥ 100 UI/ml - fapt confirmat prin prezentarea RCP-ului.  
Soluție injectabilă, Mod de administrare: intramuscular,  în 
flacon  pînă la  5,0 ml. Unitatea de măsură: Unități internați-
onale. Cantitatea de Imunoglobulină antirabică umană ofer-
tată, să fie ambalată în minim 50 de flacoane. Ofertantul va 
prezenta următoarele declarații:
1.respectarea cerințelor pentru ambalarea secundară și de 
transport a imunoglobulinei antirabice – Fiole/Flacoane cu 
imunoglobulină vor fi ambalate în cutie de carton, care vor 
conține o instrucțiune de utilizare a produsului în limba ro-
mână sau rusă și următoarele inscripții pe cutie: -denumirea 
produsului și caracteristicile lui generale, -denumirea și adre-
sa producătorului, –cuvîntul „Steril” sau simbolul lui -modul 
de administrare –numărul lotului -informații privind condițiile 
de păstrare –termenul de valabilitate, luna și anul expirării. 
-numărul de unități în ambalaj cu specificarea conținutului 
fiecărei unități, informații privind condițiile de păstrare.
2. respectarea condițiilor de transport - Pentru transpor-
tarea imunoglobulinei antirabice - vor fi ambalate în cutii 
izotermice și de protecție dotate cu acumulatoare de frig cu 
următoarele marcări și inscripții pe ele: -denumirea și adresa 
producătorului, furnizorului -denumirea cumpărătorului și 
adresa destinației -denumirea produsului –cuvîntul „Steril” 
sau simbolul lui –numărul lotului –informații privind condiții-
le de păstrare, inscripția a nu fi congelate, umezite. –termenul 
de valabilitate, luna și anul expirării. -numărul de unități în 
ambalaj cu specificarea conținutului fiecărei unități.
3. Declarație din partea vînzătorului prin care se garantează 
livrarea produselor cu respectarea condițiilor lanțului de frig 
neîntrerupt – conform instrucțiunii de la producător pe tot 
parcursul traseului de la producător pînă la destinatar, fapt 
confirmat prin dispozitive speciale de înregistrare a tempe-
raturii.
4. fiecare lot de produs livrat va fi însoțit de certificat de eli-
berare a lotului emis de către autoritatea națională de control 
din țara de origine și protocolul testelor și investigațiilor efec-
tuate de producător care certifică calitatea produsului.
5. termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) nu 
mai mic de 18 luni.
– Se acceptă produse autorizate și neautorizate în Republica 
Moldova, la momentul deschiderii ofertelor.
*În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica Mol-
dova (la momentul deschiderii ofertelor), ofertantul va prezenta: 
1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către Agenția 
Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- 
EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine -confirmată 
prin semătura electronică a participantului.
Tranșele de livrare: I tranșă: Aprilie 2023.

Total: 2 263 200 lei
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

-

Alte informații:

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

22.08.2022

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

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 22.08.2022 

privind “Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/
SIDA și ITS pentru anul 2023” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022-222-445

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:
Macari Doina

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

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

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

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

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr lot

Co
d 

CP
V

Denumire 
Lot

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată 

fără TVA

1

33
60

00
00

-6

Abaca-
virum + 

Lamivudi-
num* 60 
mg + 30 

mg

Bucată 62429

ATC J05AF06. Forma farmaceutica Comprimate dispersabile. 
Mod de administrare per os. Unitatea de masura compri-
mata. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate 
în Republia Moldova ( la momentul deschiderii ofertelor. 
În cazul ofertării medicamentelor neautorizate în Repu-
blica Moldova se vor prezenta următoarele documente: 
* Certificat GMP - copie și traducerea lui în limba de stat 
sau rusă(se acceptă fără traducere certificatele GMP în 
una din limbile de circulație internațională) cu aplicarea 
suplimentară a semnăturii electronice a participantului.                                                                                                                                 
                                                                                                                            
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea medicamen-
tele cu statut de precalificare OMS. În cazul în care nici un 
medicament ofertat nu este precalificat OMS se vor evalua 
ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării medicamen-
tului ofertat de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din auto-
ritățile naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, sau de 
către Autorităţile Sigure de Reglementare în domeniul me-
dicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru 
armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz 
uman (ICH).             
  * Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezumatul 
caracteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă -  50 % martie 
2023, II Tranșă -  50%august 2023.

207339,19
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2

33
60

00
00

-6

Abacavi-
rum+Lami-

vudinum 
600mg+300mg

Bucată 111762

ATC J05AR02. Forma farmaceutica Comprimate. 
Mod de administrare per os. Unitatea de masura 
comprimat.Se acceptă medicamente autorizate și 
neautorizate în Republia Moldova ( la momentul des-
chiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 
de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 
                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 
medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 
prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 
sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 
Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 
limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

752650,01

3

33
60

00
00

-6

Benzathini ben-
zylpenicillinum 

2400000 UI
Bucată 4000

ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.
inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura 

flacon.Se acceptă medicamente autorizate și neau-
torizate în Republia Moldova ( la momentul des-

chiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

484692,80
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4

33
60

00
00

-6 Bupre-
norphine 
hydroc-

hloride 2 
mg

Bucată 4000

ATC N07BC01. Forma farmaceutica Comprimate sub-
linguale. Mod de administrare subligual. Unitatea 
de masura comprimata.Se acceptă medicamente 
autorizate și neautorizate în Republia Moldova ( la 

momentul deschiderii ofertelor. În cazul ofertării me-
dicamentelor neautorizate în Republica Moldova se 

vor prezenta următoarele documente: * Certificat GMP 
- copie și traducerea lui în limba de stat sau rusă(se 
acceptă fără traducere certificatele GMP în una din 

limbile de circulație internațională) cu aplicarea supli-
mentară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: Termen 
de livrare: I Tranșă -  50 % ianuarie-martie 2023, II Tran-

șă -  50% aprilie-iunie 2023.

32107,08

5

33
60

00
00

-6 Bupre-
norphine 
hydroc-

hloride 8 
mg

Bucată 19000

ATC N07BC01. Forma farmaceutica Comprimate 
sublinguale. Mod de administrare subligual. Unita-
tea de masura comprimat.Se acceptă medicamente 
autorizate și neautorizate în Republia Moldova ( la 

momentul deschiderii ofertelor. În cazul ofertării me-
dicamentelor neautorizate în Republica Moldova se 

vor prezenta următoarele documente: * Certificat GMP 
- copie și traducerea lui în limba de stat sau rusă(se 
acceptă fără traducere certificatele GMP în una din 

limbile de circulație internațională) cu aplicarea supli-
mentară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % ianuarie-martie 2023, II Tranșă -  50% aprilie-iu-

nie 2023.

273735,88
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Ceftriaxo-
num 1000 

mg
Bucată 2600

ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. 
Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fla-
con. Se acceptă medicamente autorizate în Republia 

Moldova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Declara-
ție conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul 

secundar al produsului a prospectului/rezumatul ca-
racteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă -  50 % 

martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

13323,44
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Darunavi-
rum 600 

mg
Bucată 25980

ATC J05AE10. Forma farmaceutica Comprimate. 
Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

comprimat.Se acceptă medicamente autorizate și 
neautorizate în Republia Moldova ( la momentul des-

chiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

    ** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 
medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

       * Declarație conform căreia - se va asigura prezența 
în ambalajul secundar al produsului a prospectului/
rezumatul caracteristicii produsului în limba de stat, 

sau în limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I 
Tranșă -  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

504562,78
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-6 Dolutega-
virum 5 

mg sau 10 
mg

Bucată 639245

ATC J05AX12. Forma farmaceutica Comprimate dis-
persabile. Mod de administrare per os. Unitatea de 

masura Miligram.Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republia Moldova ( la momentul 

deschiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

      ** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 
medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

      * Declarație conform căreia - se va asigura prezența 
în ambalajul secundar al produsului a prospectului/
rezumatul caracteristicii produsului în limba de stat, 

sau în limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I 
Tranșă -  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

152341,86
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Dolutegra-
virum 50 

mg
Bucată 304053

ATC J05AX12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. 

Se acceptă medicamente autorizate în Republia Mol-
dova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Declarație 
conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul 
secundar al produsului a prospectului/rezumatul ca-

racteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă.Termen de livrare: I Tranșă -  50 % 

martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

716105,63

10

33
60

00
00

-6

Emtricitabi-
ne+Tenofovir 
disoproxil sau 

Emtricitabi-
ne+Tenofovir 

disoproxil fuma-
rat 200/245mg 
sau 200/300mg

Bucată 130320

ATC J05AR03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.

Se acceptă medicamente autorizate în Republia Mol-
dova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Declarație 
conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul 
secundar al produsului a prospectului/rezumatul ca-

racteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă.Termen de livrare: I Tranșă -  50 % 

martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

549116,35
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Flucona-
zolum 200 

mg
Bucată 14000

ATC J02AC01. Forma farmaceutica Comprimate/Cap-
sule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

bucata.Se acceptă medicamente autorizate în Republia 
Moldova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Declara-
ție conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul 

secundar al produsului a prospectului/rezumatul ca-
racteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă -  50 % 

martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

354200,00
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Lamivu-
dinum + 

Zidovudi-
num* 150 
mg + 300 

mg

Bucată 2041

ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimate. 
Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

comprimata.Se acceptă medicamente autorizate și 
neautorizate în Republia Moldova ( la momentul des-

chiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

4450,20
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Lamivu-
dinum + 

Zidovudi-
num* 30 
mg + 60 

mg

Bucată 16133

ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimate 
dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea 
de masura comprimata.Se acceptă medicamente 
autorizate și neautorizate în Republia Moldova ( la 

momentul deschiderii ofertelor. În cazul ofertării me-
dicamentelor neautorizate în Republica Moldova se 

vor prezenta următoarele documente: * Certificat GMP 
- copie și traducerea lui în limba de stat sau rusă(se 
acceptă fără traducere certificatele GMP în una din 

limbile de circulație internațională) cu aplicarea supli-
mentară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

20482,46
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-6 Methadoni 
hydroc-

hloridum 5 
mg/ml

Bucată 3000

ATC N07BC02. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura litru. Se ac-
ceptă medicamente autorizate în Republia Moldova ( 

la momentul deschiderii ofertelor. * Declarație conform 
căreia - se va asigura prezența în ambalajul secundar al 
produsului a prospectului/rezumatul caracteristicii pro-
dusului în limba de stat, sau în limba de stat și în limba 
rusă.Termen de livrare: I Tranșă -  50 % ianuarie-martie 

2023, II Tranșă -  50% aprilie-iunie 2023.

2282645,12
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-6 Naloxo-
num 0.4 
mg/ml 1 

ml

Bucată 2000

ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. 
Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.
Se acceptă medicamente autorizate în Republia Mol-
dova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Declarație 
conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul 
secundar al produsului a prospectului/rezumatul ca-

racteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă.Termen de livrare: I Tranșă -  100 % 

martie 2023.

53260,48
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Ritonavi-
rum 100 

mg
Bucată 10470

ATC J05AE03. Forma farmaceutica Comprimate. 
Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

comprimat.Se acceptă medicamente autorizate și 
neautorizate în Republia Moldova ( la momentul des-

chiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

55771,60
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-6 Spiritus 
aethylicus 
70% 1000 

ml

Bucată 30

ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. 
Mod de administrare extern. Unitatea de masura fla-
con.Se acceptă medicamente autorizate în Republia 
Moldova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Decla-
rație conform căreia - se va asigura prezența în amba-
lajul secundar al produsului a prospectului/rezumatul 
caracteristicii produsului în limba de stat, sau în limba 
de stat și în limba rusă.Termen de livrare: I Tranșă - 100 

%  Iunie 2023.

1425,54
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Sulfame-
thoxazo-
lum+Tri-

methopri-
mum 200 

mg+40 
mg/5 ml 

80 ml

Bucată 24000

ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.

Se acceptă medicamente autorizate în Republia Mol-
dova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Declarație 
conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul 
secundar al produsului a prospectului/rezumatul ca-

racteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă.Termen de livrare: I Tranșă -  50 % 

martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

10156,80
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Sulfame-
thoxazo-
lum+Tri-

methopri-
mum 400 

mg+80 mg

Bucată 404620

ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.

Se acceptă medicamente autorizate în Republia Mol-
dova ( la momentul deschiderii ofertelor. * Declarație 
conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul 
secundar al produsului a prospectului/rezumatul ca-

racteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de 
stat și în limba rusă.Termen de livrare: I Tranșă -  50 % 

martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

320135,34
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Tenofoviri 
alafenami-
de + Emtri-
citabinum 
25 mg + 
200 mg

Bucată 105959

ATC J05AR03. Forma farmaceutica Comprimate. 
Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

comprimat.Se acceptă medicamente autorizate și 
neautorizate în Republia Moldova ( la momentul des-

chiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

717469,58
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Bucată 2674977

ATC J03AR. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unitatea de masura comprimat.

Se acceptă medicamente autorizate și neautoriza-
te în Republia Moldova ( la momentul deschiderii 
ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor neau-
torizate în Republica Moldova se vor prezenta ur-
mătoarele documente: * Certificat GMP - copie și 

traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

9105621,71
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Zidovu-
dinum 10 

mg/ml
Bucată 65664

ATC J05AF01. Forma farmaceutica Solutie buvabi-
la. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

mililitru.Se acceptă medicamente autorizate și neau-
torizate în Republia Moldova ( la momentul des-

chiderii ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP - copie și 
traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă 
fără traducere certificatele GMP în una din limbile 

de circulație internațională) cu aplicarea suplimen-
tară a semnăturii electronice a  participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 

medicamentele cu statut de precalificare OMS. În 
cazul în care nici un medicament ofertat nu este 
precalificat OMS se vor evalua ofertele la care s-a 

prezentat dovada autorizării medicamentului ofertat 
de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 
naționale competente în domeniul medicamentului 
din țările membre ale Spațiului Economic European, 

sau de către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale Consi-
liului Internațional pentru armonizarea cerințelor 
tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                 * 

Declarație conform căreia - se va asigura prezența în 
ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezu-
matul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în 

limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă 
-  50 % martie 2023, II Tranșă -  50%august 2023.

35038,31

          Total: 16646632,16 lei

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scă-
zut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

Alte informații:

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

22.08.2022

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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 Primaria Cioresti
IDNO 1007601006564
Adresa MD-6421 S.Cioresti r-ul Nisporeni
Numărul de telefon/fax (264)45236, (264)45003
Adresa de e-mail ale autorității contractante pcioresti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gutu Valeriu 060633766
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45232200-4

Lucrari de extindere si mo-
dernizare a sistemului de 

iluminat public cu lungimea 
de 8.25  km din s.Ciores-

ti,r-nul Nisporeni

5 PT Lucrari

2062500

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

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

11.09.2022

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. ___   din  _______________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

 

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bu-

nurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic automat 
„Humalyzer 4000”, Human, Germania ( sistem închis ) 197300,00

1.1 33696200-7 Albumin 1 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul  Humalyzer4000”. Com-
pa- tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” 
. 600

1.2 33696200-7 Alfa-Amylase 3 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 6 x 50 ml.  Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” 
.

17000,00

1.3 33696200-7 Alkaline Phosphatase 800.00 ml

Set 4x25ml ;1x 25ml . Ambalaj stan-
dart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”. Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

3000.00

1.4 33696200-7 Autocalibrator uni-
versal 20.00 ml

Set 4 x 5 ml. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „ Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” 
. 800.00
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1.5 33696200-7 Cholesterol 2 8 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul „ Humalyzer4000” .Com-
patibil cu aparatul „ Humalyzer4000” . 5200.00

1.6 33696200-7 Creatinine 1 8 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 100ml ;1 x 100ml .  Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000” . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

2000.00

1.7 33696200-7 Creatinkinase totale 100.00 ml

Set 10 x 8 ml ; 2 x 10ml. Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”  . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

500.00

1.8 33696200-7 Creatinkinase-MB 300.00 ml

Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000”  
. Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000”

6500.00

1.9 33696200-7 Direct Bilirubin 2 2 5 0 . 0 0 
ml

Set 3 x 100ml; 1 x 75ml. Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”  . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000” 1200.00

1.10 33696200-7 GOT (AST) 2 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml , Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”  . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000” 2800.00

1.11 33696200-7 GPT (ALT) 2 4 0 0 . 0 0 
ml

Set 8 x 40ml ;8 x 10ml . Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000”  
. Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000” 3400.00

1.12 33696200-7 Gamma-GT 1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 10 x 8ml ;2 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000”  
. Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000”

5000.00

1.13 33696200-7 Glucose 7 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 1000ml. Ambalaj standart 
pentru aparatul „ Humalyzer4000”. 
Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000” . 4000.0

1.14 33696200-7 HDL-Cholesterol (fără 
sedimentare)

1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj 
stan-dart pentru aparatul „ Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

21000.00

1.15 33696200-7 Humatrol-N 90.00 ml
Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Humalyzer4000”.Compatibil 
cu aparatul „ Humalyzer4000”.

2000.00

1.16 33696200-7 Humatrol-P 90.00 ml
Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Humalyzer4000”. Compati-
bil cu aparatul „Humalyzer4000” .

2000.00

1.17 33696200-7 Iron 600.00 ml

Set 2 x 100ml ; 1 x 5ml. Ambalaj 
stan-dart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

2600.00

1.18 33696200-7 LDH 1 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „Humalyzer4000” 
. Compatibil cu aparatul „Humalyz-
er4000”

3000.00

1.19 33696200-7 LDL-Cholesterol (fără 
sedimentare)

1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj 
stan-dart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

32000.00
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1.20 33696200-7 Lipase 900.00 ml

Set 6 x 20ml; 6 x 5ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „Humalyzer4000”. 
Compatibil cu aparatul „Humalyz-
er4000”.

19000.00

1.21 33696200-7 Pancreatic amilaza 750.00 ml

Set 6 x 20ml ; 6 x 5 ml.  Ambalaj 
standart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

20000.00

1.22 33696200-7 Total Bilirubin 2 2 5 0 . 0 0 
ml

Set 3 x 100ml ;1 x 75ml. Ambalaj 
standart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000” . Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

3000.00

1.23 33696200-7 Total Protein 1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x100ml Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000”.Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”

1000.00

1.24 33696200-7 Triglicerides 2 4 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”.

3500.00

1.25 33696200-7 Urea 3 6 0 0 . 0 0 
ml

Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „Humalyzer4000”. 9000.00

1.26 33696200-7 Serodos 30.00 ml
Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”

1000.00

1.27 33696200-7 Uric Acid 2 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000”.Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”

5000.00

1.28 33696200-7 Solutie detergent 1 0 0 0 . 0 0 
ml

Flacoane 1*1000 ml . Ambalaj stand-
art pen-tru aparatul „Humalyzer4000”.
Compa-tibil cu aparatul „Humalyz-
er4000”

3200.00

1.29 33696200-7 Flow Cell Cleaner 
(18006)

2 0 0 0 . 0 0 
ml

Flacoane 1x100ml . Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000.
Compatibil cu aparatul Humalyz-
er4000

3000.00

1.30 33696200-7 Microalbumin 120 ml Set 2 x 12 ml. Ambalaj standart 
pentru aparatul “Humalyzer4000” 3000,00

1.31 33696200-7 Calibrator  microalbu-
mina 72ml Set 1 x 2 ml. Ambalaj standart pentru 

aparatul “Humalyzer4000” 6000,00

1.32 33696200-7 Control Microalbu-
mina 72ml Set 1 x 2 ml. Ambalaj standart pentru 

aparatul “Humalyzer4000” 6000,00

2 Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul ionoselectiv 
semiautomat AVL 9180 Roche,Elveția ( sistem închis ) 100300

2.1 33696200-7 ISE Snap Pak (BP 
5186) 18.00 buc

Cartuş cu 4 componenți.Ambalaj 
standart pentru analizatorul ion-
oselec-tiv semiautomat AVL 9180 
Roche. Compatibil cu analizatorul 
ionose-lectiv semiautomat AVL 9180 
Roche.

90000,00

2.2 33696200-7
ISE-trol Quality Con-
trol Kit (Tri-level (HC 
0033)

60.00 buc

30 fiole/set.Ambalaj standart pentru 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche. Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

9000,00

2.3 33696200-7 Condiționing Solu-
tion (BP0380) 125.00 ml Flacon 125ml.Ambalaj  Standard pen-

tru analizatorul AVL9180 Roche 800,00

2.4 33696200-7 Cleaning Soluțion 
(BP1027) 125.00 ml Flacon 125ml.Ambalaj  Standard pen-

tru analizatorul AVL9180 Roche 500,00

3 Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia  ( sistem închis ) 83700,00
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3.1 33696200-7 Cellclean 6.00 buc

Flacon 50ml.Ambalaj standart pent-
ru analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

7500,00

3.2 33696200-7 Cellpack 30.00 buc

Cartuş cu reagenţi pentru duluție 20 
litri.Ambalaj standart pentru anali-
za-torul hematologic automat «Sys-
mex KX-21N» .Compatibil cu analiza-
torul hematologic automat «Sysmex 
KX-21N».

24000,00

3.3 33696200-7 Eightcheck-3WP L 8.00 ml

Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pent-
ru  analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

2000,00

3.4 33696200-7 Eightcheck-3 WP N 8.00 ml

Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pent-
ru  analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

2600,00

3.5 33696200-7 Eightcheck-3WP H 8.00 ml

Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pent-
ru  analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

2600,00

3.6 33696200-7 Stromatolyzer-WH 12.00

Cartuş cu reagenţi pentru lizarea 3 x 
500ml.Ambalaj standart pentru ana-
li-zatorul hematologic automat «Sys-
mex KX-21N» .Compatibil cu analiza-
torul hematologic automat «Sysmex 
KX-21N».

45000,00

4 Regenţi,calibratori şi material de control pentru coagulometru semiautomat «Yumizen 
G 400», Horiba, Franța (system închis) 140000,00

4.1 33696200-7
Yumizen G PT liquid 
4 (Timpul  protrom-
binic)

960.00 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de PT,INR. Fiecare set de reactive să 
fie etichetat cu coduri de bare com-
patibile cu analizatorul Yumizen G400 
și să include curba master de calibra-
re prestabilita de producator. Amba-
laj 12x4 ml

28000,00

4.2 33696200-7

Yumizen G APTT 
liquid 4 (Timpul Parti-
al de Tromboplastina 
Activat)

192.00 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de APTT. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400 și 
să include curba master de calibrare 
prestabilita de producator. Ambalaj 
12x4 ml

9000,00

4.3 33696200-7 Yumizen G CaCl 4 192 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de APTT. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400. 
Ambalaj 12x4 ml

3000,00

4.4 33696200-7 Yumizen G TT (Timpul 
Trombinic) 180 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de TT. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400 și 
să include curba master de calibrare 
prestabilita de producator. Ambalaj 
12x3 ml

8000,00
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4.5 33696200-7 Yumizen G FIB 2 360 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de FIB. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400 și 
să include curba master de calibrare 
prestabilita de producator. Ambalaj 
12x2 ml

43000,00

4.6 33696200-7 Yumizen G IMIDAZOL 
(pentru dilutie FIB)

1 2 6 0 , 0 0 
ml Set 12fl x 15 ml, set 1000 teste 6000,00

4.7 33696200-7 Yumizen G CTRL I and 
II 50 ml

Control liofilizat de plasma umana 
pentru verificarea preciziei și deviației 
analitice a testelor PT,INR,FIB,APTT 
și TT. Fiecare set  să fie etichetat cu 
coduri de bare compatibile cu anali-
zatorul Yumizen G400. Ambalaj 5 x 1 
ml pentru valorile Normale și 5 x 1 ml 
pentru valorile Patologice.

9000,00

4.8 33696200-7 Yumizen G AT III ( An-
titrombina 3 ) 52 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de AT III Fiecare set de reactivi sa fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G40 . 
Ambalaj: 4 x 3ml + 4x3ml+ 4x7 ml

10000.00

4.9 33696200-7 CAL ( calibrator) 12 ml

Calibtator pentru calibrarea PT, FIB, 
AT III etichetat cu coduri de bare com-
patibile cu analizatorul Yumizen G40 . 
Ambalaj: 12 x 1ml

3000.00

4.10 33696200-7 Yumizen G CUVETTES 1 2 0 0 0 
buc

Cuve de eactive compatibile cu anal-
izatorul Yumizen G400. Ambalaj: 
2x1000 buc

21000.00

5 Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul urinei  “Urisys 1100”, 
“Roche Diagnostic”(sistema închisă) 66600,00

5.1 33124131-2 Combur-10 Test M 9 0 0 0 . 0 0 
buc

Set 1 x 100 benzi.Ambalaj standart 
pentru analizatorul urinei “Urisys 
1100”.Compatibil cu analizatorul 
urinei  “Urisys 1100”.

65000,00

5.2 33124131-2 Control-test M –cali-
brator

1 0 0 . 0 0 
buc

Set 1 x 50 benzi .Ambalaj standart 
pentru analizatorul urinei  “Urisys 
1100”.Compatibil cu analizatorul 
urinei  “Urisys 1100”.

1600,00

6 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru analizatorul ionoselectiv 
semiautomat AVL 9180 Roche, Elveția ( sistem închis ) 37400,00

6.1 33140000-3 Calcium Electrode (BP 
0360) 1.00 buc

Sensor Ionoselectiv Ca.Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

5500,00

6.2 33140000-3 Potasium Electrode 
(BP 0359) 1.00 buc

Sensor Ionoselectiv  K. Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

7000,00

6.3 33140000-3 Sodium Electrode (BP 
0413) 1.00 buc

Sensor Ionoselectiv Na.Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

8200,00

6.4 33140000-3 Reference Electrode ( 
BP 5026) 1.00 buc

Electrod de referinta.Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

6400.00

6.5 33140000-3

Tube set,peris-
taltic pump,EA 
03087697001( pom-
pa peristaltica)

1.00 buc
Pompa peristaltica .Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

800.00

6.6 33140000-3
Sample needle EA 
03067289001( ac 
proba)

1.00 buc
Ac proba. Compatibil cu analizatorul 
ionoselectiv semiautomat AVL 9180 
Roche

6400.00
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6.7 33140000-3
Harness,main tubing 
03074064001 ( tuburi 
de baza)

1.00 buc
Set de tuburi de baza. Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche

2300.00

6.8 33140000-3 Assy, tubing, fill port 
03067483001 1.00 buc

Set compatibil cu analizatorul ion-
oselectiv semiautomat AVL 9180 
Roche

800.00

7 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat „BS 
200”, China ( sistem închis ) 65300,00

7.1 33140000-3 Cuve 50000.00 
buc

Cuve de măsurare 10 x 1000 buc. 
Compatibil cu aparatul „BS 200” . 32000,00

7.2 33140000-3 Eprubete 4 8 0 0 . 0 0 
buc

Eprubete pentru probe 12 x 400 buc.
Compatibile cu aparatul „BS 200” . 3000,00

7.3 33140000-3 Filtru 6.00 buc Filtru de apă 1 x 2 buc.Compatibil cu 
aparatul „BS 200” . 5000,00

7.4 33140000-3 Lampa 2.00 buc Lampa fotometrică 20W. Compatibila 
cu aparatul „BS 200” . 8200,00

7.5 33140000-3 Supapa de reținere 2.00 buc Compatibila cu aparatul „BS 200” . 2000,00

7.6 33140000-3 Seringa de dozare 1.00 buc Compatibila cu aparatul „BS 200” . 5500,00

7.7 33140000-3 Ac de dozare a pro-
belor 1.00 buc Compatibil cu aparatul „BS 200” . 9000,00

7.8
33140000-3 Container pentru rea-

genti cu capac, 20ml 15.00 buc Compatibil cu aparatul „BS 200” . 300,00

7.9
33140000-3 Container pentru rea-

genti cu capac, 40ml 25.00 buc Compatibil cu aparatul „BS 200” . 300,00

8 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 
«Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia  ( sistem închis ) 34800,00

8.1 33140000-3
Transducer №.3 în 
complect (RBC) p/u 
KX-21N

1.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

17000,00

8.2 33140000-3
Transducer №.8 în 
complect (WBC) p/u 
KX-21N

1.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

13000,00

8.3 33140000-3 Bellows with Metal 
№7 1.00 buc

Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

2200,00

8.4 33140000-3 Needle valve №2 1.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

200,00

8.5 33140000-3 Sponge isolator №36 10.00 buc
Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu 
analizatorul hematologic automat 
«Sysmex KX-21N», Japonia

600,00

8.6 33140000-3 Filtru №8 2.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

500,00

8.7 33140000-3 Nipple No.73 p/u KX-
21N 1.00 buc

Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu 
analizatorul hematologic automat 
«Sysmex KX-21N», Japonia

600,00

8.8 33140000-3 Silicon tube F739-8 
p/u KX-21N 1.00 buc

Compatibil cu analizatorul hemato-
logic automat «Sysmex KX-21N», Ja-
ponia

700,00

9 Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA8000  (sistem 
închis) 388000,00

9.1 33696200-7 D-Dimer 6 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 46000,00
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9.2 33696200-7 Troponina I 2 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 16000,00

9.3 33696200-7 Procalcitonina 75.0 buc Set 1x 25 Teste 11000,00

9.4 33696200-7 NT-proBNP 1 5 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 300000,00

9.5 33696200-7 hs-CRP 3 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 15000,00

10 Regenţi,calibratori , material de control si consumabile/accesorii pentru analizatorul 
automat «Respons 910 DiaSys», Germania ( sistem inchis) 597100,00

10.1 33696200-7 CRP FS 5600buc
4 x 200 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

110000,00

10.2 33696200-7 DDimer 2800 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

200000,00

10.3 33696200-7 HbA1c netFS 2000 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

71000,00

10.4 33696200-7 HbA1c net Hemolys-
ing Solution 2000 buc

4 x 200 teste Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

2000,00

10.5 33696200-7 Antistreptolysin O FS 1200 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

22000,00

10.6 33696200-7 Rheumatoid Factor FS 1600 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

30000,00

10.7 33696200-7 Tru Cal CRP 6 ml
3 x 1 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

8000,00

10.8 33696200-7 Tru Cal D-Dimer 9 ml
3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

8500,00

10.9 33696200-7 Tru Cal HbA1c 6 ml
2 x 0,3ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

10000,00

10.10 33696200-7 Tru Cal RF 1 buc
Ambalaj standart pentru aparatul 
„Respons 910” . Compatibil cu aparat-
ul „Respons 910” .

1700,00

10.11 33696200-7 Tru Cal ASO 1 buc
Ambalaj standart pentru aparatul 
„Respons 910” . Compatibil cu aparat-
ul „Respons 910” .

3000,00

10.12 33696200-7 Tru Lab Protein Level 
1 15ml

3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

14000,00

10.13 33696200-7 Tru Lab Protein Level 
2 15ml

3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900” .

14000,00

10.14 33696200-7 Tru Lab D Dimer Lev-
el 1 4ml

2 x 0,5ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900” .

16000,00

10.15 33696200-7 Tru Lab D Dimer Lev-
el 2 4ml

2 x 0,5ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900” .

16000,00

10.16 33696200-7 Tru Lab HbA1c Level 1 6ml
6 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

8700,00
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10.17 33696200-7 Tru Lab HbA1c Level 2 6ml
6 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

8700,00

10.18 33696200-7 Cleaner A 1800ml
6 x 60 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

5500,00

10.19 33696200-7 Cleaner B 600ml
4 x 60 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

2000,00

10.20 33696200-7 Cuvette Sector for Re-
spons 910 4 buc

3840/set. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

37000,00

10.21 33696200-7 Photometer lamp 1buc Compatibil cu aparatul „Respons 900” 4500,00

10.22 33696200-7 Filtru 2buc Compatibil cu aparatul „Respons 900” 4500,00

11 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru Stat-Fax 1400,00

11.1 33140000-3
Lampa pentru Stat-
Fax imunoenzimatic 
1904

2.00buc Volframic , xenon 1400,00

12 Regenţi,calibratori , material de control si consumabile/accesorii pentru analizatorul 
imunologic automat «CLIA CL-900i », China ( sistem inchis) 830540,00

12.1 33696200-7 HBS Ag 25 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

70000,00

12.2 33696200-7 Anti-HCV 25 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

84000,00

12.3 33696200-7 Anti-HBc 15 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

34000,00

12.4 33696200-7 Anti-HBs 6 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

14000,00

12.5 33696200-7 FT3 14 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

15000,00

12.6 33696200-7 FT4  18 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

24000,00

12.7 33696200-7 TSH
26 buc 2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 

aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

27000,00

12.8 33696200-7 Anti TPO 20 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

53000,00

12.9 33696200-7 TPSA 10 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

24000,00

12.10 33696200-7 25-OH-Vitamin D to-
tal 14 buc

1 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

49000,00

12.11 33696200-7
Ferritin 

5 buc
2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i.

13000,00

12.12 33696200-7 HBS Ag Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00
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12.13 33696200-7 Anti-HCV Calibrators 4 buc
2 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00

12.14 33696200-7 Anti-HBcor Calibra-
tors 4 buc

2 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.15 33696200-7
Anti-HBs

Calibrators
4 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.16 33696200-7 Free T3 Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.17 33696200-7 Free T4 Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.18 33696200-7 TSH Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.19 33696200-7 Anti TPO Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.20 33696200-7 Total PSA Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

11000,00

12.21 33696200-7 25-OH-Vitamin D to-
tal Calibrators 4 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

3400,00

12.22 33696200-7 Ferritin Calibrators 4 buc
3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i.

10000

12.23 33696200-7 HBs Ag Positive Con-
trol 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

25000,00

12.24 33696200-7 HBs Ag Negative Con-
trol 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

25000,00

12.25 33696200-7 Anti- HCV Positive 
Control 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00

12.26 33696200-7 Anti- HCV Negative 
Control 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00

12.27 33696200-7 Anti- HBc Positive 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.28 33696200-7 Anti- HBc Negative 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.29 33696200-7 Anti- HBs Positive 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.30 33696200-7 Anti- HBs Negative 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.31 33696200-7 Thyroid Function 
Multi Control ( L) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

10000,00
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12.32 33696200-7 Thyroid Function 
Multi Control ( H) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

10000,00

12.33 33696200-7 Anti Thyroid Antibo-
dies Control (L) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

14000,00

12.34 33696200-7 Anti Thyroid Antibo-
dies Control (H) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

17000,00

12.35 33696200-7 Tumor Market Multi 
Control (L) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

16000,00

12.36 33696200-7 Tumor Market Multi 
Control (H) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

20000,00

12.37 33696200-7 Metabolic Multi Con-
trol ( L) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

17000,00

12.38 33696200-7 Metabolic Multi Con-
trol ( H) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

17000,00

12.39 33696200-7 Reaction Cuvettes 6 buc
3696 pcs/box Ambalaj standart pent-
ru aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

40140,00

12.40 33696200-7 Substrat solution 15 buc
4 x 75,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil cu 
aparatul „ CLIA CL-900i

36000,00

12.41 33696200-7 Wash buffer 45 buc
Ambalaj standart  10 l pentru aparatul 
„CLIA CL-900i” .Compatibil cu aparat-
ul „ CLIA CL-900i

44000,00

12.42 33696200-7 Detergent C 7 buc
12 x 17 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil cu 
aparatul „ CLIA CL-900i

5000,00

12.43 33696200-7 Cuve conice 2000 buc Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i 2000,00

12.44 33696200-7 Ac pentru substrat 2 buc Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i 4000,00

13 33696200-7
RPR –Carbon –Test 
pentru  MRS, cu con-
trol

80.00 ml Cerinţe generale.Metoda micropric-
ipitaţia 3800,00

14 33696200-7 Troponina I , metoda 
Imunocromatografică

6 0 0 . 0 0 
buc

Ambalaj -1 test ,fără bufer. Sensibili-
tatea ≤ 0,3 ng/ml 15000,00

15 33140000-3 CIC-Complexe imun-
ocirculare

1 0 0 . 0 0 
buc Ambalaj 25 teste . 600,00

16 33140000-3

Hîrtie termică pen-tru 
analizatorul hema-
tologic „Sysmex KX-
21N”

150.00 lăţimea -56 mm, pentru analizatorul 
hematologic „Sysmex KX-21N” 900,00

17 33192500-7 Eprubete borosi-
li-cate pentru Stat-Fax

1 0 0 0 . 0 0 
buc 1500,00

18 33140000-3 Higrometru 3.00 buc
Termometru uscat pînă la 40°C. Prez-
entarea certificatului metrologic la 
livrare

750,00

19 33140000-3 Taimer electronic 5.00 buc Taimer electronic cu secunde și min-
ute 900,00

20 Dozator 7000,00
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20.1 33140000-3 Dozator fix 100 mKl 2.00 buc 100 ml. Tipul: deschis. Prezentarea 
certificatului metrologic la livrarea 1000,00

20.2 33140000-3 Dozator 100-1000 
mkl 3.00 buc

100-1000 mkl. Tipul: deschis. Prezen-
tarea certificatului metrologic la livra-
rea 2000,00

20.3 33140000-3 Dozator 5-50 mkl 6.00 buc 5-50 mkl. Tipul: deschis. Prezentarea 
certificatului metrologic la livrarea 3000,00

20.4
33140000-3 Dozator 5-200 mkl 2.00 buc 5-200 mkl. Tipul: deschis. Prezentarea 

certificatului metrologic la livrarea 1000,00

21 33140000-3 Lamele 24 x 24 mm 2000 buc 150

22 33696200-7
Azur-Eozină Roma-  
novski, soluţie (Flacon 
din plastic)

2000 ml  (Flacon din plastic)
300,00

23 33696200-7
Colorant May-Grun-
vald, soluţie (Flacon 
din plastic)

12000.00 
ml (Flacon din plastic) 1400,00

24 33696200-7 Expres teste la gluco-
za, cetone, ph

2 0 0 . 0 0 
buc  teste 100,00

25 33696300-8

Teste pentru deter-
minarea sîngelui 
ocult în materialul bi-
ologic

2 0 0 . 0 0 
buc

Teste rapide(caseta combo)pentru 
determinarea singelui occult din ma-
teriile fecale. Sensibilitatea testului 
50ng/ml și mai mult sau 6,0 mkg/g de 
fecale

2000,00

26 33696300-8

Teste pentru deter-
minarea Clostridium 
difficile GDH+Toxi-
naA+ToxinaB

2 0 0 , 0 0 
buc

Teste rapide (caseta combo) pentru 
determinarea Clostridium Difficile, 
Toxina A, Toxina B si GDH din mate-
riile fecale. Kitul sa concinta tuburi de 
colecatre proba cu bufer si sa incuda 
separate controale pozitive pentru 
GDH si toxina A+B.Valorile limită de 
detecție pentru GDH cel

putin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin 
A și 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensi-
bilitate si specificitate minim 98 % atit 
pentru GDH cit si pentru Toxina A, B

17000,00

27 33696300-8

Acid sulfasalicilic 
pentru determinarea 
proteinei în urina cu 
calibratori

1 5 . 0 0  
buc Set 800,00

28 33696300-8

Material de control 
pentru  proteina, glu-
coza în urina cu cali-
bratori

1 buc Set 200,00

29 33696300-8
Material de control 
pentru  proteina, glu-
coza, Ph în urina

2 buc Set 400,00

30 33140000-3 Slaiduri pentru micro-
scopia urinei

1 0 0 0 . 0 0 
buc 1 buc. x 10 probe 7200,00

31 33696300-8

Vîrfuri 0-10 mkl (alb), 
cu indicarea lotului şi 
termenului de valabil-
itate

10000.00 
buc 700,00

32 33140000-3

Container nesteril din 
polipropilen pentru 
colectarea urinei, cu 
etiche-tă, capac filet-
abil, volumul 250 ml.

10000.00 
buc 22500,00
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33 33140000-3

Container nesteril din 
polipropilen pentru 
colectarea urinei, cu 
etiche-tă, capac filet-
abil, volumul 100 ml.

1 0 0 0 . 0 0 
buc 2000,00

34 33140000-3

Container steril din 
polipropilen pentru 
m/fecale, 30ml, cu 
lopaţică, cu etichetă 
ambalaj individual.

100 buc 150,00

35
33140000-3

Conteiner din polip-
ropilen pentru  urina 
in timp 24 ore

5.00 buc
Conteiner din polipropilen pentru

urina in timp 24 ore, 2500 ml 3000 ml
150,00

36
33140000-3

Eprubete-vacuum cu 
K3EDTA, volum 

 de sînge 10ml
500 buc 1000,00

37

33140000-3

Eprubete din po-
li-propilen cu K3DTA 
,volum sînge 500 mkl, 
cu capilar steril, cu 
etichetă, pentru in-
vestigaţii hematolog-
ice din sînge periferic.

7000 buc 12000,00

38 Ac bilateral pentru sistemul vacuum. 10300,00

38.1

33140000-3 Ac bilateral pentru 
sistemul vacuum.

10000.00 
buc Ambalaj individual 10000,00

38.2 33140000-3 Holdere pentru Siste-
ma vacuum

3 0 0 , 0 0 
buc

Ambalaj individual, compatibile cu 
acele bilaterale pentru sistema va-
cuum

300,00

39 33140000-3
Eprubete-vacuum cu 
activator de coa-gu-
lare +gel 6-8ml

15000.00 
buc 24000,00

40 33140000-3
Eprubete-vacuum cu 
citrat de sodiu 3,2% , 
volum de sînge 2-3ml.

6 0 0 0 . 0 0 
buc 8000,00

41

33140000-3

Eprubete cu citrat de 
sodiu 3,2% , volum 
de sînge 2-3ml

1500 buc 1900,00

42 Hîrtie termică 1200,00

42.1 33696200-7 Hîrtie termică 20 buc lăţimea -80 mm 1000.00

42.2 33696200-7 Hîrtie termică 30 buc lăţimea -37 mm 200,0

43
33140000-3 Eprubete vacuum 

K3EDTA , volum de 
sînge 2-3ml

1 2 0 0 0 
buc 10000,00

44

33140000-3

Tampon în eprubeta, 
steril,cu etichetă, din 
polipropilen.

100 buc 100,00
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45

33140000-3

Tampon universal în 
eprubeta cu mediul 
de transport Amies, 
steril, cu etichetă, din 
polipropilen.

50 buc 400,00

46

33140000-3

Cutii Petri din polis-
terol, diametru 90-
100mm

20.00 buc 25,00

47
33140000-3

Eprubete conice pen-
tru sedimentul urinar 
din masa plastică

500 buc 250,00

48 Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul  automat „Cube 30 
TOUCH”,  Italia ( sistem închis )

74000,00

48.1 33696200-7 Teste de masurare 1 0 0 0 0 
buc

Cartuș cu teste  compatibil cu anali-
zatorul Cube 30 TOUCH 70000,00

48.2
33696200-7

ESR Control Cube 1 buc
2x 9 ml Normal  Level I 

2x 9 ml Normal  Level II Compatibil 
cu aparatul Cube 30 TOUCH

4000,00

49 Reactivi și consumabile necesare pentru analizatorul de gaze, ioni și metaboliti «Rapid 
Point 500» pentru ARTI (sistema închisa) 333210,00

49.1
33140000-3

Cartuș de masura 
pentru 100 teste 8 buc

Cartuș de masura pentru 100 teste 
(RP500 MCART LAC 250TEST) compa-
tibil cu  «Rapid Point 500»

250000,00

49.2 33140000-3 Cartuș de spălare 6 buc
Cartuse de spălare (WASH/WASTE KIT 
4 CARTRIDGE). Set a cîte 4 cartuse 
compatbile  cu «Rapid Point 500»

47000,00

49.3
33140000-3

Hîrtie termosensibilă 6 buc
 Hîrtie termică pentru imprimantă. 
Rolă 57 mm x 30 m compatbile  cu 
«Rapid Point 500»

510,00

49.4 33140000-3 Seringi heparinate cu 
Litiu 1000buc Seringi sterile heparinate cu Litiu 

compatbile  cu «Rapid Point 500» 32000,00

49.5
33140000-3

Port pentru detectia 
chiagului de sînge 6buc Port pentru detectia chiagului de sîn-

ge. Prezentare 1 set – 2 bucati 3700,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție  cel mai mic preț , corespunderea tu-
turor parametrilor tehnici și prezen-
tarea documentelor solicitate obliga-
toriu 
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Alte informații:

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

Octombrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație deschisă

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
 
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 23.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova

IDNO 1003600154127
Adresa MD. mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.78 
Numărul de telefon/fax + 373/ 022221475, 022240493
Adresa de e-mail ale autorității contractante biblioteca@bnrm.md 
Adresa de internet ale autorității contractante http://www.bnrm.md; 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valentina Granaci. Tel.+373 68231412 elena.

pintilei@bnrm.md;

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

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

mtender.gov.md; mtender.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică constituită în scopul dezvoltării, or-
ganizării, conservării, cercetării, comunicării și punerii 
în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documen-
tar național, la dispoziția comunității prin serviciile și 
programele oferite, răspunzând nevoilor de informa-
re, lectură, educare, instruire, cercetare, învățare pe 
tot parcursul vieții.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea  lucrărilor Cantitate 

Unitate 
de mă-

sură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

Lotul 1. Proiectare și execuția lucrărilor de restaurare și reconstituire a acoperișului istoric a edificiului ”Fostul seminar 
teologic”, amplasat în mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.78.

1.1 71220000-6
Proiectarea lucrărilor 
de execuție (proiectul 
tehnic)

1 Proiect
Lucrările  se vor executa 
în conformitate cu nor-
mativele și standardele 
în vigoare din domeniul 
construcțiilor.  Oferta se 
va elabora ținând cont de 
prevederile caietului de 
sarcini anexat.

1 100 000,00

1.2 71247000-1

Asistență tehnică în 
timpul execuției lucră-
rilor (supraveghere de 
autor)

1 Proiect 200 000,00

1.3 45261000-4 Execuția lucrărilor 1 Proiect 34 700 000,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA 36 000 000,00

mailto:biblioteca@bnrm.md
http://www.bnrm.md
mailto:elena.pintilei@bnrm.md
mailto:elena.pintilei@bnrm.md
mailto:granaci@bk.ru
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Oferta se va elabora ținând cont de prevede-
rile caietului de sarcini.

Pentru constatarea datelor de calificare în 
cadrul procedurii de achiziție publică, ope-
ratorii economici vor prezenta documentele 
solicitate de autoritate în documentația de 
atribuire.

Criteriile de calificare și selecție aplicate de 
autoritate sunt:

a) eligibilitatea ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activită-
ții profesionale;

c) capacitatea economică și financiară;

d) capacitatea tehnică și / sau profesio-
nală;

e) standarde de asigurare a calității.
Alte informații:

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

05.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

---

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

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

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu 
al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de 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 23 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldă-
nești

IDNO 1007601004582
Adresa MD-7229 s.Recești, rl Șoldănești
Numărul de telefon/fax 027248236/027248238
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.dobrusa@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante ---------
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Odobescu Valentin, 067140253

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

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

primaria.dobrusa@mail.ru

achizitii.md

M-Tender

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

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 34993000-4
Iluminat stradal în 
comuna Dobrușa, 
raionul Șoldănești

1 set.

- rețele de iluminat stradal, 
total 10 704 m, 
-corpuri de iluminat,
 total 279 buc.

inclusiv: 

s.Dobrușa, 5691 m, 
140 corpuri de iluminat LED  
s.Recești,  2281 m, 
67 corpuri de iluminat LED  
s.Zahorna,  2732 m, 
72 corpuri de iluminat LED  

2 495 030,0

mailto:primaria.dobrusa@mail.ru
mailto:Primaria.dobrusa@mail.ru
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut

(art.26, al.3, lit.(a) din legea 131/2015)

Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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 Proiect finanțat din Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională și Locală

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea utilajului, echipamentului și scule pentru uz gospodăresc

Nr.27  din  23.08.2022

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 Natalia Țurcanu, 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

Unitate 
de mă-

sură

Can-
tita-

te
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1

42
60

00
00

-2

Lot 1 Polizor de 
banc și lentă buc 2

Polizor de banc și lentă , turații 0-2900 
rot/min, diamtru discuri 150mm, banda 

abrazivă 50x686 mm, tensiune 230V, gre-
utate 8.1-8,5 kg, puterea minim 350W. Tip 
Einhell TC-US 350 sau echivalentul inclusiv 
calitate. Termen de garanție minim 18 luni.

3.316,67

2 Lot 2 Polizor un-
ghiular buc 2

Polizor unghiular 125mm turații în gol 
0-11800 rot/min, diametru disc 125mm, 

tensiune 230V, greutate 2-2,1 kg, puterea 
minim 900W. Tip De Walt DWE 4157 sau 
echivalentul inclusiv calitate. Termen de 

garanție minim 18 luni.

2.998,33

3 Lot 3 Mașină de 
găurit și înșurubat buc 4

Mașină de găurit și înșurubat 18V , turații 
450-1500 rot/min, diametru găurire metal 

13mm/lemn 30mm, tip motor - cu perii, 
capacitatea beterii 2,0Ah Li-Lon, puterea 

300W, cuplu maxim dur 42Nm, număr 
viteze 2, dotări standart: 2 acumulatoare, 
încărcător, valiză. Tip DeWalt DCD 771D2 
sau echivalentul inclusiv calitate. Termen 

de garanție minim18 luni.

13.300,00

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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4

42
60

00
00

-2

Lot 4 Ciocan rotor-
percutor buc 2

Ciocan rotorpercutor SDS Plus , energia 
de impact 3,0J, turații 1500 rot/min, dia-

metru găurire: metal 13mm/beton 26mm/
lemn 30mm/carota 65mm, puterea 800W, 
frecvența loviturilor 5540 lov/min, dotări 
standart: mîner suplimentar, greutatea 
3,0kg, limitator de adîncime de găurire, 
valiză, mandrină rapidă de 13mm. Tip 

DeWalt D25134 K sau echivalentul inclusiv 
calitate. Termen de garanție minim 18 luni.

8.165,00

5 Lot 5 Ciocan demo-
lator buc 1

Ciocan demolator SDS Max , energia de 
impact 10,5J, turații 380 rot/min, diame-
tru găurire: beton 45mm/carota 125mm, 
puterea 1350W, frecvența loviturilor 2900 
lov/min, greutate 7,8kg, dotări standart: 
mîner suplimentar, valiză de transport. Tip 
DeWalt D25614 K sau echivalentul inclusiv 
calitate. Termen de garanție minim 18 luni.

12.491,67

6 Lot 6 Ferestrău pen-
dular buc 1

Ferestrău pendular , frecvențe curse 850-
3000 min., capacitatea tăiere lemn 65mm/ 
metal 6mm, lungimea cursă 18mm, pu-
terea 400W, greutate 1,5kg. Tip Hitachi 
CJ65V3NS sau echivalentul inclusiv calita-
tea. Termen de garanție minim 18 luni.

2.500,00

7 Lot 7 Ferestrău un-
ghiular de masă buc 1

Ferestrău de masă , diametrul discului 
254mm, capacitate tăiere unghiulară 
(dreapta/stînga) +45/-45, adîncime de tă-
iere la 90*/90* 75mm, adîncimea de tăiere 
la 45*/90* 48mm, sistemul XPS, lungimea 
de tăiere la 90*/90* 310mm, lungime 
max. de tăiere la 45*/45* 95mm, puterea 
1800W, greutate 18,6kg. Tip Stanley SM18 
sau echivalentul inclusiv calitatea. Termen 
de garanție minim 18 luni.

6.658,33

8 Lot 8 Ciocan demo-
lator buc 1

Ciocan demolator SDS Plus, energia de 
impact 3,2J, turații 850 rot/min, diametru 
găurire: beton 32mm/carota 68mm, pute-
rea 1250W, frecvența loviturilor 4100 lov/
min, greutate 5,4kg, dotări standart: mîner 
suplimentar, valiză de transport. Tip Stan-
ley STHR323K sau echivalentul inclusiv 
calitate. Termen de garanție minim 18 luni.

3.325,00

9 Lot 9 Aspirator buc 1

Aspirator, puterea de absorbție 200 Air 
Watt, puterea 100 Wt, volumul rezervor 
17L. Tip Karcher WD-3 Premium (metal 
inox) sau echivalentul inclusiv calitate. 
Termen de garanție minim 18 luni.

4.000,00

10 Lot 10 Mașină de 
spălat uscat buc 1

Mașină de spălat/uscat, volumul rezervor 
35L, puterea 1400 Wt, lățimea lamalelor 
de lucru 430mm, lățimea de absorbție a 
apei 900mm, capacitatea suprafețe practi-
că (m2/h) 1250. Tip Karcher BD 43/25 C Ep 
Classic sau echivalentul inclusiv calitatea. 
Termen de garanție minim 18 luni.   

44.083,33

11 Lot 11 Motofe-
resstrău pe benzină buc 1

Motoferesstrău pe benzină , puterea 3,1 
kWt/4,2 cp, volum 60 cm3, 34 dinți, 3/8”. 
Tip KAMOTO CS6020 sau echivalentul 
inclusiv calitatea. Termen de garanție mi-
nim 18 luni. 

3.600,00
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12 Lot 12 Motocoasă buc 1

Motocoasă, puterea 1,4 kWt/1,9 cp, volum 
52 cm3, captura 42 cm, diametrul cuțitului 

25,5 cm, sistem de lansare EASY START, 
sistem anti-vibrație, tija demontabilă. Tip 
KAMOTO T52C sau echivalentul inclusiv 
calitatea. Termen de garanție minim 18 

luni.

3.800,00

13 Lot 13 Mașină de 
tuns gazon buc 1

Mașină de tuns gazon , motor 146 cm3, 
3000rpm, lățime de tăiere 460 mm, înăl-
țimea de tăiere 30-75 mm. Tip KAMOTO 

LM4546D sau echivalentul inclusiv calita-
tea. Termen de garanție minim 18 luni.

6000,00

14

42
60

00
00

-2

Lot 14 Nivelă lazer buc 1

Nivelă lazer, linie în cruce cu autonovelare 
cu o precizie de +/-3mm/m, carcasă cu 
protecție de cauciuc cu cîrlig magnetic 
pivotant pentru fixarea pe suprafețele 

metalice, suport p/u montare lazer pe pe-
rete, valiză de transport și depozitare. Tip 
DeWalt-DW088K sau echivalentul inclusiv 
calitate. Termen de garanție minim 18 lini.

3.332,50

15 Lot 15 Telemetru cu 
lazer buc 1

Telemetru cu lazer, cu precizie ridicată 
+/-3mm/m, intervalul de funcționare mi-
nim pînă la 30m, cu carcasă rezistentă la 

căderi și șocuri, clasa de protecție IP54. Tip 
DeWalt-DW033 sau echivalentul inclusiv 

calitate. Termen de garanție minim 18 lini.

1.416,67

16 Lot 16 Aparat de 
lipit fier buc 2

Aparat de lipit fier. Tip Yato YT-82451 sau 
echivalentul inclusiv calitate. Termen de 

garanție minim 18 lini.
1.800,00

Total 120.787,50

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 □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive) în vederea realizării Programului Național privind 

protezarea auditivă, pentru anul 2023

Din 23.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail ARVINTE Irina, 022-222 -364

aurelia.botica@capcs.md; dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

CPV 33100000-1

Obiectul de achiziție Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate audi-
tive), în vederea realizării Programului Național priv-
ind protezarea auditivă, pentru anul 2023 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Denumire 
Bunuri 

solicitate

Unit. 
de 

măs. Ca
nt

i-
ta

te
a

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
Suma esti-

mativă 

fără tva
1 Aparate 

auditive 
pentru 
maturi cu 
amplifi-
care 

ușoa-
ră-medie

(surditate 
fr. mode-
rată)

Buc.

11
09

Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani, Ex-
periență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an, Ieșirea maximal: 128 dB și mai 
mult Câștigul maximal: 58 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 
db. NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional” ; Limita 
inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 200 Hz Limita superioara a diapazo-
nului frecvenţial: ≥ 5500 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat 
valoarea) nu mai mare de 5%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a 
sunetului (pentru adulți):  de 12 și mai mult;  Accesoriile unui set: PA – 1 buc. 
Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individu-
ală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de 
la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a apara-
tului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni 
(din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică 
a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul ne-
cesar si specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator.

1 996 200,00

mailto:aurelia.botica@capcs.md
mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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2 Aparate 
auditive 
pentru 
maturi cu 
amplifi-
care 

me-
die-ma-
joră

 (surditate 
severă)

buc

17
07

Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență cli-
nica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieşirea maximal: 134 dB şi mai mult; Câştigul maximal: 
75 dB şi mai mult. Nivelul de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele 
pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 
220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de 
prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult. Coeficientul distor-
siunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; 
Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individu-
ală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data 
eliberării aparatului). Reglajul protezei obligatoriu: Pe perioada garanției -reglarea 
gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 
24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică 
a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si 
specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator.

5 121 000,00

3 Aparate 
auditive 
pentru 
maturi cu 
amplifi-
care ma-
joră

 (surditate 
profundă)

buc

22
0

Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență 
clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 140 dB și mai mult; Câștigul 
maximal: 81dB și mai mult; Nivelul de zgomot: Nu mai înalt 23 dB; NOTĂ: se vor 
evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului 
frecvenţial: ≤ 220  Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Coefi-
cientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): Nu mai mare de 5%;Numarul 
canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru maturi): 12și mai multe; An-
ti-feedback: Prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc.
Baterie “Zinc-Air”-12 buc
Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare 
de 21 zile de la data eliberării aparatului)
Notă pentru copii olivă individuală ,,moale,,; Reglajul protezei auditive obligator: Pe 
perioada garanției reglajul  gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei); Ter-
menul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic); 
Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat 
cu utilajul necesar si specialiști  de profil; Prezentarea mostrelor: Obligator.

880 000,00

4 Aparate au-
ditive pen-
tru copii cu 
amplificare 

ușoară-me-
die

(surditate 
ușoară/
moderată)

buc

30

Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clini-
ca a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximala: 128 dB și mai mult; Câștigul maximal: 
58dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele 
pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 
200 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor 
de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de 
conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. 
Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru co-
pii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 
(de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și co-
ordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 
buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai 
mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală 
,,moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a apa-
ratului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din 
data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului 
autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de 
profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.

54 
000,00

5 Aparate 
auditive 
pentru 
copii cu 
amplifi-
care 

me-
die-ma-
joră

 (surditate 
severă)

buc

80

Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență cli-
nica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 
75 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele 
pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 
220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor 
de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de 
conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. 
Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru co-
pii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 
(de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și co-
ordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 
buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai 
mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală 
,,moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a apa-
ratului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din 
data eliberarii aparatului la pacient de către medic); Prezenta în republică a centrului 
autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de 
profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.

240 000,00
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6 Aparate 
auditive 
pentru 
copii cu 
amplifi-
care ma-
joră

 (surditate 
profundă)

buc

20
0

Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență cli-
nica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 140 dB și mai mult; Câștigul maximal: 
81 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 23 db; NOTĂ: se vor evalua datele 
pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 
220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor 
de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare. Posibilitatea de 
conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. 
Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru co-
pii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 
(de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și co-
ordonare binaural - obligator. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 
buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai 
mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individual 
,,moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a apa-
ratului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din 
data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului 
autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de 
profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.

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 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 eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacita-
tea de exercitare a activității profesionale;
capacitatea economică și financiară;
capacitatea tehnică și/sau profesională;
 standarde de asigurare a calității;

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare 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 □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului 

Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023

Din 24.08.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Arvinte Irina, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

CPV 33100000-1

Obiectul de achiziție Achiziționarea formulelor de început și de continuare 
pentru copii întru realizarea Programului Naţional de 
prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru 
anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

 
Denumire 

Bunuri 
solicitate

Specificații tehnice Unitate 
măsură Cantitate

Valoarea 
estimată 
fără TVA

1.

Formulele 
de început 

pentru 
copii cu 

vîrsta pînă 
la 6 luni

“Compoziţia formulelor de început conform HG nr. 338 din 
11.05.2011 ,,pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind for-
mulele de început

şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii 
mici” modificată prin și HG 179 din 27.03.2018. cu privire la aprobar-
ea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și 
copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale 
speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. 
Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui:  
nu mai puţin de 60% din cel iniţial pentru bunurile cu o valabilitate 
de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel iniţial pentru bunurile cu o 
valabilitate de  până la  2 ani.”

kg 4 200

600310,49

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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2.

Formulele 
de început 

pentru 
copii cu 

vîrsta 6-12 
luni

“Compoziţia formulelor de început conform HG nr. 338 din 11.05.2011 
,,pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de în-
ceput

şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii 
mici” modificată prin și HG 179 din 27.03.2018. cu privire la aprobarea 
regulamentelor sanitare

privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, ali-
mentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei 
diete totale

pentru controlul greutății. Termenul de valabilitate restant (la mo-
mentul livrării) va constitui:  nu mai puţin de 60% din cel iniţial pen-
tru bunurile cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel 
iniţial pentru bunurile cu o valabilitate de  până la  2 ani.”

kg 4 200

526560,56
Total 

valoarea 
estimată 1126871,06

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

III. 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

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea 
transfuzională și autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru 

anul 2023

Din  24.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Arvinte Irina, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 3310000-1

Obiectul de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realiza-
rea Programului Naţional „Securitatea transfuzională 
și autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform 
necesităților pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V Nr. 

Lot
Denumire Lot Unitatea 

de măsură
Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea con-
tractantă

Valoarea 
estimată

33
10

00
0-

1

1

A n a l i z a t o r 
imunologic au-
tomatizat pen-
tru examinarea 
sângelui/com-
p o n e n t e l o r 
sanguine de la 
donator la in-
fecțiile hemo-
transmisibile la 
prima etapă de 
triere

Bucată 2

4 140 0001.Dispozitiv medical pentru examinarea sângelui de donator la 
marcheri infecţii hemotransmisibile pentru prima etapă de triere. 
2. Dispozitiv medical de identificare marcheri infecții hemotrans-
misbile: 
a) analizator tehnologie de tip închis; 
b) analizator tehnologie automatizată; 
c) analizator cu tehnica de identificare marcheri prin chemilumi-
niscentă, inclusiv cu diverse opțiuni de identificare a anticorpilor/
antigenelor; 
d) analizator cu tehnica de identificare concomitentă a marcheril-
or HBsAg, anticorpi anti HCV, anticorpi anti Treponema Pallidum, 
Ag/Ac HIV și opțional a altor marcheri. 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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3. Capacitatea de încărcare a probelor pentru testare: 
a) minimum 50, și mai mult;
b) posibilitatea de încărcare continuă începând de la 1(una) probă; 
4. Viteza de procesare teste - minimum 150 pe oră (sumar, de fie-
care tip de test sau separat per fiecare tip de test), și mai mult 
pentru fiecare dispozitiv; 
5. Cerințe către funcționalitatea dispozitivului: 
a) încarcare/ eliminare automată pentru rack-uri sau alte compo-
nente similar obligatoriu necesare în procesul de testare; 
b) pipetare automată pentru reagenți/calibratori/soluții aplicate 
în tehnologia oferită, cât și probe, inclusiv gestionare susținută de 
software (inventariere permanentă reagenți/calibratori/soluții); 
c) diluții automată, inclusiv pre și post-diluții;
d) eliminare automată a deșeurilor, inclusiv gestionare susținută 
de software (inventariere permanentă deșeuri (reziduuri)); 
e) monitorizare permanentă a statusului probelor în lista de lucru; 
f ) sistem de control de calitate (QC) incorporate ce va asigura 
analizarea calității fiecărei probe, reagenți/calibratori/soluții apli-
cate în tehnologia oferită, calificarea etapelor de testare, cu noti-
ficarea auditivă și vizuală a erorilor apărute în timpul funcționării; 
g) asigurat cu modul special conceput pentru probele de urgență; 
h) asigurat cu sistem de gestionare baze de date; 
i) asigurat cu cititoare laser de cod de bare incorporate; 
k) asigurat cu cititoare laser de cod de bare mobil; 
l) capabil de interconectare cu programul de management al 
datelor de laborator în SIA Serviciul Sânge; 
6. Cerințe către sistemul de gestionare a bazelor de date software 
și funcționalitatea acestuia: 
a) disponibile aplicații software cu accesorii de ultima generație, 
inclusiv Sistemul de operare Microsoft Windows; 
b) primirea/monitorizarea/printarea în formă electronică sau prin 
introducerea manuală a rezultatelor analizelor, a rezultatelor con-
trolului de calitate, a mesajelor de pe dispozitive și evenimente 
pentru întreținerea dispozitivelor; 
c) stocarea on-line a rezultatelor analizelor, rezultatelor controlu-
lui de calitate, mesajelor dispozitivului și evenimentele de întreți-
nere a dispozitivului, evidența și raportarea acestora; 
d) managementul utilizatorilor și certificatelor; 
e) depunerea rezultatelor analizelor/controlului de calitate în 
sistemul informatic, inclusiv notificarea erorilor apărute în timpul 
funcționării; 
f ) configurarea funcționării dispozitivelor conectate.
g) vizualizarea statisticilor în timp real (statistici de producție)/
statisticile generate de sistemul de gestionare a bazelor de date.
7. Accesorii aferente dispozitivului dar obligatoriu pentru 
condițiile de funcționare a acestuia, în cazul când sunt necesare: 
a) port RS-232C 
b) port USB 2.0 
c) port USB 3.0 
d) port rețea (RJ-45) 
e) UPS cu capacitatea de asigurare a sursei de alimentare energie 
electrică pentru minimum 60 minute; 
f ) sistem de pregătire a apei, inclusiv rezervor cu capacitate mini-
mum pentru 300 probe în testare; 
g) alte.
 8. Condiții de amplasare oferite de beneficiar:
a) sursa centralizată de energie electrică pentru 220V, 50/60Hz; 
b) acces la susa de apă și canalizare asigurat; 
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

c) dimensiuni încăpere (m) 5,5 (L) × 3,8 (W) × 3,25 (H) pentru dis-
pozitiv; 
d) dimensiuni încăpere (m) 3,75 (L) × 1,7 (W) × 3,25 (H) pentru 
sistemul de pregătire apă, inclusiv rezervor de apă;
e) suprafețele pereților și tavanului cu vopsea lavabilă și podeaua 
cu linoleum medical.

-Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformi-
tate CE/SM.
-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului 
de deservire or servis  manual, diagrama electronica, pașapoar-
telor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente 
a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.
-Confirmarea privind livrarea și instalarea  gratuită a dispozi-
tivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de no-
tificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare 
Chișinău.
-Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în 
operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic 
câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcți-
une a dispozitivului. 
-Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, men-
tenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de 
garanție
-Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2022-2023
-Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică  de 36 luni 
din data finalizării procesului de instruire.
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III. 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 INTENȚIE

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru com-
baterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023 

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Arvinte Irina, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

CPV 33100000-1

Obiectul de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) 
conform Programului Național pentru combaterea ma-
ladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Specificarea tehnică deplină solicitată 
de către autoritatea contractantă

Unitatea 
de mă-

sură

cantita-
tea  Valoarea 

estimată
3310000-

1

1

 Pansament 
echivalent 
Miro haft                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                      
Lățimea 
- 10cm                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                      
Lungimea 
10m-20m

•Evaluare se va face la metru.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                
-Role sub formă de faşă, elastice, 
fără compresie sau constricţie, 
fără proprietăţi alergene, nesteril.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                             •Compoziţie: 
viscoză, bumbac,  poliamidă sau 
vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. 
Coeziv. Elasticitatea pe lungime 55-
75%. Structură creponată. Marginea 
prelucrată. Neaderent la plăgi.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                *Lungimea măsurată 
în stare întinsă.                       

metri 
în stare 
întinsă 5180 28259,9

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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3310000-
1

2

Pansament 
echivalent 
Miro haft                                                                                                                                             
                                                                                    
Lățimea 
- 6cm                                                                                                                                              
                                                                      
Lungimea 
10m-20m

•Evaluare se va face la metru.                  
•  Role sub formă de faşă, elastice, 
fără compresie sau constricţie, 
fără proprietăţi alergene, nesteri                                                                                                                                          
    •Compoziţie: viscoză, bum-
bac,  poliamidă sau vîscoză și 
poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. 
Elasticitatea pe lungime 55-75%. 
Structură creponată. Marginea 
prelucrată. Neaderent la plăgi.                                                                                                                                           
     *Lungimea măsurată în stare întin
să.                                                

metri 
în stare 
întinsă 5180 28076,1

3310000-
1

3

 Pansament 
echivalent 
Miromul A                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
Lățimea 
- 6cm                                                                                                                                              
   Lungimea 
1m-5m 

•Evaluare se va face la metru.                                                                                                                                           
                    
•Compoziţie: viscoză, bumbac,  poli-
amidă sau vîscoză și poliamidă. Elastic. 
Elasticitatea 75-100%. Marginea 
prelucrată. Neaderent la plăgi.                                                                                                                                           
      * Lungimea măsurată în stare înti
nsă                                                                                                                        

metri 
în stare 
întinsă 32200 51173,1

3310000-
1

4

 Pansament 
echivalent 
Miromul A                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                     
Lățimea 
- 8cm                                                                                                                                              
                       
Lungimea 
1m-5m

•Evaluare se va face la metru.               
•Compoziţie: viscoză, bumbac,  po-
liamidă sau vîscoză și poliamidă. 
Elastic. Elasticitatea 75-100%. 
Marginea prelucrată. Neaderent 
la plăgi. Fixare gentilă pe rană 
și în același timp fixare sigură.                                                                                                                                          
  *Lungimea măsurată în stare întinsă .     metri 

în stare 
întinsă 32200 68487,3

3310000-
1

5

Pansament 
echivalent 
Mepilex 
transfer 
20cmx50 
cm.

1.Unitatea de măsură – 1 folie.                                                                                                                          
2. Proprietatea foliei - pansament 
absorbant pe bază de silicon și poliu-
retan hidrofilic pentru transportarea 
exsudatului, steril, jetabil. Durata 
minimă a plasării pe plagă fără a fi 
schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de 
silicon cu tehnologie atraumatica, cu 
capacitatea de prevenire a maceraţiei                                                                                        
3. Componenta foliei din 3 straturi: - 
strat de spumă de poliuretan; - strat 
de silicon moale; - film de polietilena.                                                      
Cu capacitate de transfer al exsu-
datului în pansamentul secundar.                                                                                              
4. Posibilitate de utilizare cu prepara-
te topice. Fără proprietăţi alergene.                                                                                                
5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril.                              folii 1150 1072698
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3310000-
1 6

Pansament 
echivalent 
Mepilex EM 
17,5cmx17,5 
cm.

* Unitatea de măsură – 1 folie.                                                                                               
*Proprietatea foliei - pansament 
absorbant din poliuretan hidrofi-
lic cu strat de silicon moale, steril, 
jetabil. Durata minimă a plasării 
pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 
zile; Adeziv, pe bază de silicon cu 
tehnologie atraumatica, cu capa-
citatea de prevenire a maceraţiei.                                                                 
*Componenta foliei din 4 straturi:                                                                                
1. film de poliuretan;                                                                                        
2. strat de spumă de poliuretan;                                                                              
3. strat de silicon moale;                                                                                        
4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa     

   * Posibilitate de utilizare cu prepa-
rate topice. Fără proprietăţi alergene                                                                                      
*Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. folii 2300 308907

3310000-
1 7

 Pansament 
echivalent 
comprese 
sterile 
10cmx10 cm.                                                                                                               
2- 4 straturi

Dimensiuni 10 cm x 10 cm.                                                                                            
1. Material nețesut, fin, poros 
(v]scoză, poliester) nonader-
ent, absorbant în 2-4 straturi.                                                                                 
2. Ambalate primar cu maxim 10 bucă
ți.                                                        3. Ster-
ile nu mai puțin de 3 ani. bucată 11500 17795,2

3310000-
1 8

Pansament de 
tip hidrogel 
echivalent  
Suprasorb G          

Dimensiuni 10 cm x 10 cm.                                               
Substanța activă - Hidrogel: continut 
ridicat de apa, 60-80%;  
Nonaderent sau cu înlăturare atrau-
matică, hipoalergenic, rezistent la apa, 
cu actiune antibcateriana. folii 230 16489,7

3310000-
1 9.

Pansament cu 
lipidocoloid                 
10x10 cm

Dimensiuni 10 cm x 10 cm
.                                                  Pansament 
absorbant autoadeziv cu lipidocoloid, 
cu înlăturare atraumatică, hipoaler-
genic, impermeabil pentru organisme 
și apa, cu actiune antibcateriana folii 115 12916,9

3310000-
1 10

Pansament de 
tip hidrofibra 
cu antiseptic 
echivalent 
Suprasorb X + 
PHMB          

Dimensiuni 9 cm x 9 cm.                                                            
Compoziție: apa de la 80%, celuloză și 
substanță antiseptică etc. 
Non-adeziv folii 115 103061

3310000-
1 11

Pansament 
de tip hi-
drofibra cu 
antiseptic 
echivalent 
Suprasorb X 
+ PHMB           

Dimensiuni 2 cm x 21 cm.                                                          
Compoziție: apa, celuloză și substanță 
antiseptică etc.     
Non-adeziv bucată 46 19238
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3310000-
1 12

Pansamen-
tul de tip si-
licon spuma 
echivalent 
Mepilex XT/
Suprasorb 
P  10cm x 
10cm

Dimensiuni 10 cm x 10 cm.                                                              
Pansament absorbant, atraumatic 
din spumă poliuretanica cu un strat 
moale de silicon pentru absorbția ex-
udatului vîscos și gros. Non-adeziv bucată 115 11405,4

3310000-
1 13

Pansamen-
tul de tip 
silicon spu-
ma pentru 
calcâi                       

Dimensiuni 13 cm x 10 cm.                                                    
Pansament de tip silicon spumă pent-
ru aplicarea pe călcâi.     
Non-adeziv bucată 115 8244,86

3310000-
1 14

Tampon 
pentru de-
bridare din 
microfibra 
echivalent 
Debrisoft 
Pad

Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Com-
poziție. Microfibră          bucată 230 87945,2

3310000-
1 15

Pansament 
de fixare 
de tip Tu-
bifast sau 
echivalentul                                                                                     
Lățimea 
4-5 cm                                                          
Lungimea 
10-20 m.     

Pansament în stare întinsă 
Bandaj tubular pentru fixarea 
pansamentelor și protectie a pielii. 
Pastreaza fixe pansamentele, fara 
strangere sau compresie. 

metri 
în stare 
întinsă 4600 68707,2

3310000-
1 16

Pansament 
de fixare 
de tip Tu-
bifast sau 
echivalentul                                                                                      
Lățimea 
5-6 cm                                                          
Lungimea 
10-20 m.     

Pansament în stare întinsă 
Bandaj tubular pentru fixarea 
pansamentelor și protectie a pielii. 
Pastreaza fixe pansamentele, fara 
strangere sau compresie.           

metri 
în stare 
întinsă 1564 27098,1

3310000-
1 17

Pansament 
de fixare 
de tip Tu-
bifast sau 
echivalentul                                           
Lățimea 
7-8 cm                                                          
Lungimea 
10-20 m.    

Pansament în stare întinsă 
 Bandaj tubular pentru fixarea 
pansamentelor și protectie a pielii. 
Pastreaza fixe pansamentele, fara 
strangere sau compresie.            

metri 
în stare 
întinsă 1564 32704,6
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3310000-
1 18

Pansament 
de fixare 
de tip Tu-
bifast sau 
echivalentul                                      
Lățimea 
8.5-9 cm                                                          
Lungimea 
10-20 m

Pansament în stare întinsă 
Bandaj tubular pentru fixarea 
pansamentelor și protectie a pielii. 
Pastreaza fixe pansamentele, fara 
strangere sau compresie.            

metri 
în stare 
întinsă 1564 46720,9

3310000-
1 19

Pansament 
de fixare 
de tip Tu-
bifast sau 
echivalentul                                             
Lățimea 
11-12 cm                                                          
Lungimea 
10-20 m.    

Pansament în stare întinsă 
Bandaj tubular pentru fixarea 
pansamentelor și protectie a pielii. 
Pastreaza fixe pansamentele, fara 
strangere sau compresie.            

metri 
în stare 
întinsă 1564 93441,8

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de con-
trol al cancerului pentru anul 2023

Din 23.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

autoritate centrală de achiziție

Obiectul de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale 
întru realizarea Programului Naţional de 
control al cancerului pentru anul 2023 

Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V Nr. Lot Denumire 

Lot
Specificarea tehnică deplină solici-
tată de către autoritatea contrac-
tantă

Unita-
tea de 
măsură

Cantitatea Valoarea esti-
mată

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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33
10

00
0-

1

1 Stație de 
lucru con-
turing: Eclip-
se Non-Calc 
WS

1.Să fie compatibilă cu sistemul 
oncologic de informații instalat în 
clinică: R&V ARIA (versiune 16.1);  2. 
Pe stația de lucru trebuie să fie insta-
lată programa de conturing Eclipse 
non-calc (versiune 16.1) și licența 
pentru funcționarea ei; 3. Sistema de 
operare: Windows 10 Enterprise, 64-
bit; 4. Procesorul: Intel (R) Core (TM) 
i7-4770S CPU 3,1 Ghz; 5. Memoria 
operativă: 8 GB; 6. Placa video: Intel 
(R) HD Graphics 4600; 7. Unitatea de 
stocare: SSD 500GB; 8. Monitor 23 ”, 
tastatură și mouse.

bucată 4 4 000 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 23.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Cioresti
IDNO 1007601006564 

Adresa MD-6421 s.Cioresti rul Nisporeni
Numărul de telefon/fax 060633766, (264)45003
Adresa de e-mail ale autorității contractante pcioresti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gutu Valeriu
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

44110000-4 Lotul nr.1 Materiale de 
constructii pentru reparatia 

drumurilor.  Inclusv: 

1000000

44110000-4 Agregate concasate din 
calcar fr.8-16 mm (SM SR 

EN 13242+A1:2021)
250 tone

82300

44110000-4 Agregate concasate din 
calcar fr.16-63 mm (SM SR 

EN 13242+A1:2021)
2400 tone

773800

44110000-4 Agregate concasate din 
calcar fr.0-4 mm (SM SR EN 

13242+A1:2021)
100 tone

26700

44110000-4 Agregate de balastie-
ra fr.0-4 mm (SM SR EN 

13242+A1:2021)
500 tone

117200

n Denumire lotul n
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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 □

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

II. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. ___   din  _______________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

 

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bu-

nurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic automat 
„Humalyzer 4000”, Human, Germania ( sistem închis ) 197300,00

1.1 33696200-7 Albumin 1 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul  Humalyzer4000”. Com-
pa- tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” 
. 600

1.2 33696200-7 Alfa-Amylase 3 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 6 x 50 ml.  Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” 
.

17000,00

1.3 33696200-7 Alkaline Phosphatase 800.00 ml

Set 4x25ml ;1x 25ml . Ambalaj stan-
dart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”. Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

3000.00

1.4 33696200-7 Autocalibrator uni-
versal 20.00 ml

Set 4 x 5 ml. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „ Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” 
. 800.00
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1.5 33696200-7 Cholesterol 2 8 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul „ Humalyzer4000” .Com-
patibil cu aparatul „ Humalyzer4000” . 5200.00

1.6 33696200-7 Creatinine 1 8 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 100ml ;1 x 100ml .  Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000” . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

2000.00

1.7 33696200-7 Creatinkinase totale 100.00 ml

Set 10 x 8 ml ; 2 x 10ml. Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”  . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

500.00

1.8 33696200-7 Creatinkinase-MB 300.00 ml

Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000”  
. Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000”

6500.00

1.9 33696200-7 Direct Bilirubin 2 2 5 0 . 0 0 
ml

Set 3 x 100ml; 1 x 75ml. Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”  . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000” 1200.00

1.10 33696200-7 GOT (AST) 2 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml , Ambalaj 
standart pentru aparatul „ Humalyz-
er4000”  . Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000” 2800.00

1.11 33696200-7 GPT (ALT) 2 4 0 0 . 0 0 
ml

Set 8 x 40ml ;8 x 10ml . Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000”  
. Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000” 3400.00

1.12 33696200-7 Gamma-GT 1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 10 x 8ml ;2 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000”  
. Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000”

5000.00

1.13 33696200-7 Glucose 7 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 1000ml. Ambalaj standart 
pentru aparatul „ Humalyzer4000”. 
Compatibil cu aparatul „ Humalyz-
er4000” . 4000.0

1.14 33696200-7 HDL-Cholesterol (fără 
sedimentare)

1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj 
stan-dart pentru aparatul „ Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul „ 
Humalyzer4000”

21000.00

1.15 33696200-7 Humatrol-N 90.00 ml
Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Humalyzer4000”.Compatibil 
cu aparatul „ Humalyzer4000”.

2000.00

1.16 33696200-7 Humatrol-P 90.00 ml
Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Humalyzer4000”. Compati-
bil cu aparatul „Humalyzer4000” .

2000.00

1.17 33696200-7 Iron 600.00 ml

Set 2 x 100ml ; 1 x 5ml. Ambalaj 
stan-dart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

2600.00

1.18 33696200-7 LDH 1 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „Humalyzer4000” 
. Compatibil cu aparatul „Humalyz-
er4000”

3000.00

1.19 33696200-7 LDL-Cholesterol (fără 
sedimentare)

1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj 
stan-dart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

32000.00
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1.20 33696200-7 Lipase 900.00 ml

Set 6 x 20ml; 6 x 5ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „Humalyzer4000”. 
Compatibil cu aparatul „Humalyz-
er4000”.

19000.00

1.21 33696200-7 Pancreatic amilaza 750.00 ml

Set 6 x 20ml ; 6 x 5 ml.  Ambalaj 
standart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000”. Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

20000.00

1.22 33696200-7 Total Bilirubin 2 2 5 0 . 0 0 
ml

Set 3 x 100ml ;1 x 75ml. Ambalaj 
standart pentru aparatul „Huma-
lyzer4000” . Compatibil cu aparatul 
„Humalyzer4000”

3000.00

1.23 33696200-7 Total Protein 1 2 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x100ml Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000”.Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”

1000.00

1.24 33696200-7 Triglicerides 2 4 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”.

3500.00

1.25 33696200-7 Urea 3 6 0 0 . 0 0 
ml

Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml. Ambalaj stand-
art pentru aparatul „Humalyzer4000”. 9000.00

1.26 33696200-7 Serodos 30.00 ml
Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Humalyzer4000” .Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”

1000.00

1.27 33696200-7 Uric Acid 2 0 0 0 . 0 0 
ml

Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-
tru aparatul „Humalyzer4000”.Com-
pa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”

5000.00

1.28 33696200-7 Solutie detergent 1 0 0 0 . 0 0 
ml

Flacoane 1*1000 ml . Ambalaj stand-
art pen-tru aparatul „Humalyzer4000”.
Compa-tibil cu aparatul „Humalyz-
er4000”

3200.00

1.29 33696200-7 Flow Cell Cleaner 
(18006)

2 0 0 0 . 0 0 
ml

Flacoane 1x100ml . Ambalaj stand-
art pentru aparatul „ Humalyzer4000.
Compatibil cu aparatul Humalyz-
er4000

3000.00

1.30 33696200-7 Microalbumin 120 ml Set 2 x 12 ml. Ambalaj standart 
pentru aparatul “Humalyzer4000” 3000,00

1.31 33696200-7 Calibrator  microalbu-
mina 72ml Set 1 x 2 ml. Ambalaj standart pentru 

aparatul “Humalyzer4000” 6000,00

1.32 33696200-7 Control Microalbu-
mina 72ml Set 1 x 2 ml. Ambalaj standart pentru 

aparatul “Humalyzer4000” 6000,00

2 Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul ionoselectiv 
semiautomat AVL 9180 Roche,Elveția ( sistem închis ) 100300

2.1 33696200-7 ISE Snap Pak (BP 
5186) 18.00 buc

Cartuş cu 4 componenți.Ambalaj 
standart pentru analizatorul ion-
oselec-tiv semiautomat AVL 9180 
Roche. Compatibil cu analizatorul 
ionose-lectiv semiautomat AVL 9180 
Roche.

90000,00

2.2 33696200-7
ISE-trol Quality Con-
trol Kit (Tri-level (HC 
0033)

60.00 buc

30 fiole/set.Ambalaj standart pentru 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche. Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

9000,00

2.3 33696200-7 Condiționing Solu-
tion (BP0380) 125.00 ml Flacon 125ml.Ambalaj  Standard pen-

tru analizatorul AVL9180 Roche 800,00

2.4 33696200-7 Cleaning Soluțion 
(BP1027) 125.00 ml Flacon 125ml.Ambalaj  Standard pen-

tru analizatorul AVL9180 Roche 500,00

3 Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia  ( sistem închis ) 83700,00
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3.1 33696200-7 Cellclean 6.00 buc

Flacon 50ml.Ambalaj standart pent-
ru analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

7500,00

3.2 33696200-7 Cellpack 30.00 buc

Cartuş cu reagenţi pentru duluție 20 
litri.Ambalaj standart pentru anali-
za-torul hematologic automat «Sys-
mex KX-21N» .Compatibil cu analiza-
torul hematologic automat «Sysmex 
KX-21N».

24000,00

3.3 33696200-7 Eightcheck-3WP L 8.00 ml

Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pent-
ru  analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

2000,00

3.4 33696200-7 Eightcheck-3 WP N 8.00 ml

Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pent-
ru  analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

2600,00

3.5 33696200-7 Eightcheck-3WP H 8.00 ml

Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pent-
ru  analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N» .Compatibil cu  
analizatorul hematologic automat  
«Sysmex KX-21N».

2600,00

3.6 33696200-7 Stromatolyzer-WH 12.00

Cartuş cu reagenţi pentru lizarea 3 x 
500ml.Ambalaj standart pentru ana-
li-zatorul hematologic automat «Sys-
mex KX-21N» .Compatibil cu analiza-
torul hematologic automat «Sysmex 
KX-21N».

45000,00

4 Regenţi,calibratori şi material de control pentru coagulometru semiautomat «Yumizen 
G 400», Horiba, Franța (system închis) 140000,00

4.1 33696200-7
Yumizen G PT liquid 
4 (Timpul  protrom-
binic)

960.00 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de PT,INR. Fiecare set de reactive să 
fie etichetat cu coduri de bare com-
patibile cu analizatorul Yumizen G400 
și să include curba master de calibra-
re prestabilita de producator. Amba-
laj 12x4 ml

28000,00

4.2 33696200-7

Yumizen G APTT 
liquid 4 (Timpul Parti-
al de Tromboplastina 
Activat)

192.00 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de APTT. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400 și 
să include curba master de calibrare 
prestabilita de producator. Ambalaj 
12x4 ml

9000,00

4.3 33696200-7 Yumizen G CaCl 4 192 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de APTT. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400. 
Ambalaj 12x4 ml

3000,00

4.4 33696200-7 Yumizen G TT (Timpul 
Trombinic) 180 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de TT. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400 și 
să include curba master de calibrare 
prestabilita de producator. Ambalaj 
12x3 ml

8000,00
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4.5 33696200-7 Yumizen G FIB 2 360 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de FIB. Fiecare set de reactive să fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G400 și 
să include curba master de calibrare 
prestabilita de producator. Ambalaj 
12x2 ml

43000,00

4.6 33696200-7 Yumizen G IMIDAZOL 
(pentru dilutie FIB)

1 2 6 0 , 0 0 
ml Set 12fl x 15 ml, set 1000 teste 6000,00

4.7 33696200-7 Yumizen G CTRL I and 
II 50 ml

Control liofilizat de plasma umana 
pentru verificarea preciziei și deviației 
analitice a testelor PT,INR,FIB,APTT 
și TT. Fiecare set  să fie etichetat cu 
coduri de bare compatibile cu anali-
zatorul Yumizen G400. Ambalaj 5 x 1 
ml pentru valorile Normale și 5 x 1 ml 
pentru valorile Patologice.

9000,00

4.8 33696200-7 Yumizen G AT III ( An-
titrombina 3 ) 52 ml

Reactiv pentru determinarea testului 
de AT III Fiecare set de reactivi sa fie 
etichetat cu coduri de bare compat-
ibile cu analizatorul Yumizen G40 . 
Ambalaj: 4 x 3ml + 4x3ml+ 4x7 ml

10000.00

4.9 33696200-7 CAL ( calibrator) 12 ml

Calibtator pentru calibrarea PT, FIB, 
AT III etichetat cu coduri de bare com-
patibile cu analizatorul Yumizen G40 . 
Ambalaj: 12 x 1ml

3000.00

4.10 33696200-7 Yumizen G CUVETTES 1 2 0 0 0 
buc

Cuve de eactive compatibile cu anal-
izatorul Yumizen G400. Ambalaj: 
2x1000 buc

21000.00

5 Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul urinei  “Urisys 1100”, 
“Roche Diagnostic”(sistema închisă) 66600,00

5.1 33124131-2 Combur-10 Test M 9 0 0 0 . 0 0 
buc

Set 1 x 100 benzi.Ambalaj standart 
pentru analizatorul urinei “Urisys 
1100”.Compatibil cu analizatorul 
urinei  “Urisys 1100”.

65000,00

5.2 33124131-2 Control-test M –cali-
brator

1 0 0 . 0 0 
buc

Set 1 x 50 benzi .Ambalaj standart 
pentru analizatorul urinei  “Urisys 
1100”.Compatibil cu analizatorul 
urinei  “Urisys 1100”.

1600,00

6 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru analizatorul ionoselectiv 
semiautomat AVL 9180 Roche, Elveția ( sistem închis ) 37400,00

6.1 33140000-3 Calcium Electrode (BP 
0360) 1.00 buc

Sensor Ionoselectiv Ca.Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

5500,00

6.2 33140000-3 Potasium Electrode 
(BP 0359) 1.00 buc

Sensor Ionoselectiv  K. Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

7000,00

6.3 33140000-3 Sodium Electrode (BP 
0413) 1.00 buc

Sensor Ionoselectiv Na.Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

8200,00

6.4 33140000-3 Reference Electrode ( 
BP 5026) 1.00 buc

Electrod de referinta.Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

6400.00

6.5 33140000-3

Tube set,peris-
taltic pump,EA 
03087697001( pom-
pa peristaltica)

1.00 buc
Pompa peristaltica .Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche.

800.00

6.6 33140000-3
Sample needle EA 
03067289001( ac 
proba)

1.00 buc
Ac proba. Compatibil cu analizatorul 
ionoselectiv semiautomat AVL 9180 
Roche

6400.00
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6.7 33140000-3
Harness,main tubing 
03074064001 ( tuburi 
de baza)

1.00 buc
Set de tuburi de baza. Compatibil cu 
analizatorul ionoselectiv semiauto-
mat AVL 9180 Roche

2300.00

6.8 33140000-3 Assy, tubing, fill port 
03067483001 1.00 buc

Set compatibil cu analizatorul ion-
oselectiv semiautomat AVL 9180 
Roche

800.00

7 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat „BS 
200”, China ( sistem închis ) 65300,00

7.1 33140000-3 Cuve 50000.00 
buc

Cuve de măsurare 10 x 1000 buc. 
Compatibil cu aparatul „BS 200” . 32000,00

7.2 33140000-3 Eprubete 4 8 0 0 . 0 0 
buc

Eprubete pentru probe 12 x 400 buc.
Compatibile cu aparatul „BS 200” . 3000,00

7.3 33140000-3 Filtru 6.00 buc Filtru de apă 1 x 2 buc.Compatibil cu 
aparatul „BS 200” . 5000,00

7.4 33140000-3 Lampa 2.00 buc Lampa fotometrică 20W. Compatibila 
cu aparatul „BS 200” . 8200,00

7.5 33140000-3 Supapa de reținere 2.00 buc Compatibila cu aparatul „BS 200” . 2000,00

7.6 33140000-3 Seringa de dozare 1.00 buc Compatibila cu aparatul „BS 200” . 5500,00

7.7 33140000-3 Ac de dozare a pro-
belor 1.00 buc Compatibil cu aparatul „BS 200” . 9000,00

7.8
33140000-3 Container pentru rea-

genti cu capac, 20ml 15.00 buc Compatibil cu aparatul „BS 200” . 300,00

7.9
33140000-3 Container pentru rea-

genti cu capac, 40ml 25.00 buc Compatibil cu aparatul „BS 200” . 300,00

8 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 
«Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia  ( sistem închis ) 34800,00

8.1 33140000-3
Transducer №.3 în 
complect (RBC) p/u 
KX-21N

1.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

17000,00

8.2 33140000-3
Transducer №.8 în 
complect (WBC) p/u 
KX-21N

1.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

13000,00

8.3 33140000-3 Bellows with Metal 
№7 1.00 buc

Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

2200,00

8.4 33140000-3 Needle valve №2 1.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

200,00

8.5 33140000-3 Sponge isolator №36 10.00 buc
Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu 
analizatorul hematologic automat 
«Sysmex KX-21N», Japonia

600,00

8.6 33140000-3 Filtru №8 2.00 buc
Compatibila cu analizatorul hema-
tologic automat «Sysmex KX-21N», 
Japonia

500,00

8.7 33140000-3 Nipple No.73 p/u KX-
21N 1.00 buc

Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu 
analizatorul hematologic automat 
«Sysmex KX-21N», Japonia

600,00

8.8 33140000-3 Silicon tube F739-8 
p/u KX-21N 1.00 buc

Compatibil cu analizatorul hemato-
logic automat «Sysmex KX-21N», Ja-
ponia

700,00

9 Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA8000  (sistem 
închis) 388000,00

9.1 33696200-7 D-Dimer 6 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 46000,00
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9.2 33696200-7 Troponina I 2 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 16000,00

9.3 33696200-7 Procalcitonina 75.0 buc Set 1x 25 Teste 11000,00

9.4 33696200-7 NT-proBNP 1 5 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 300000,00

9.5 33696200-7 hs-CRP 3 0 0 . 0 0 
buc Set 1x 25 Teste 15000,00

10 Regenţi,calibratori , material de control si consumabile/accesorii pentru analizatorul 
automat «Respons 910 DiaSys», Germania ( sistem inchis) 597100,00

10.1 33696200-7 CRP FS 5600buc
4 x 200 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

110000,00

10.2 33696200-7 DDimer 2800 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

200000,00

10.3 33696200-7 HbA1c netFS 2000 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

71000,00

10.4 33696200-7 HbA1c net Hemolys-
ing Solution 2000 buc

4 x 200 teste Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

2000,00

10.5 33696200-7 Antistreptolysin O FS 1200 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

22000,00

10.6 33696200-7 Rheumatoid Factor FS 1600 buc
4 x 100 teste. Ambalaj standart pent-
ru aparatul „Respons 910” . Compati-
bil cu aparatul „Respons 910” .

30000,00

10.7 33696200-7 Tru Cal CRP 6 ml
3 x 1 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

8000,00

10.8 33696200-7 Tru Cal D-Dimer 9 ml
3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

8500,00

10.9 33696200-7 Tru Cal HbA1c 6 ml
2 x 0,3ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

10000,00

10.10 33696200-7 Tru Cal RF 1 buc
Ambalaj standart pentru aparatul 
„Respons 910” . Compatibil cu aparat-
ul „Respons 910” .

1700,00

10.11 33696200-7 Tru Cal ASO 1 buc
Ambalaj standart pentru aparatul 
„Respons 910” . Compatibil cu aparat-
ul „Respons 910” .

3000,00

10.12 33696200-7 Tru Lab Protein Level 
1 15ml

3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 910” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 910” .

14000,00

10.13 33696200-7 Tru Lab Protein Level 
2 15ml

3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900” .

14000,00

10.14 33696200-7 Tru Lab D Dimer Lev-
el 1 4ml

2 x 0,5ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900” .

16000,00

10.15 33696200-7 Tru Lab D Dimer Lev-
el 2 4ml

2 x 0,5ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900” .

16000,00

10.16 33696200-7 Tru Lab HbA1c Level 1 6ml
6 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

8700,00
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10.17 33696200-7 Tru Lab HbA1c Level 2 6ml
6 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

8700,00

10.18 33696200-7 Cleaner A 1800ml
6 x 60 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

5500,00

10.19 33696200-7 Cleaner B 600ml
4 x 60 ml.. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

2000,00

10.20 33696200-7 Cuvette Sector for Re-
spons 910 4 buc

3840/set. Ambalaj standart pentru 
aparatul „Respons 900” . Compatibil 
cu aparatul „Respons 900”

37000,00

10.21 33696200-7 Photometer lamp 1buc Compatibil cu aparatul „Respons 900” 4500,00

10.22 33696200-7 Filtru 2buc Compatibil cu aparatul „Respons 900” 4500,00

11 Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru Stat-Fax 1400,00

11.1 33140000-3
Lampa pentru Stat-
Fax imunoenzimatic 
1904

2.00buc Volframic , xenon 1400,00

12 Regenţi,calibratori , material de control si consumabile/accesorii pentru analizatorul 
imunologic automat «CLIA CL-900i », China ( sistem inchis) 830540,00

12.1 33696200-7 HBS Ag 25 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

70000,00

12.2 33696200-7 Anti-HCV 25 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

84000,00

12.3 33696200-7 Anti-HBc 15 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

34000,00

12.4 33696200-7 Anti-HBs 6 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

14000,00

12.5 33696200-7 FT3 14 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

15000,00

12.6 33696200-7 FT4  18 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i” .

24000,00

12.7 33696200-7 TSH
26 buc 2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 

aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

27000,00

12.8 33696200-7 Anti TPO 20 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

53000,00

12.9 33696200-7 TPSA 10 buc
2 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

24000,00

12.10 33696200-7 25-OH-Vitamin D to-
tal 14 buc

1 x 50ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i”

49000,00

12.11 33696200-7
Ferritin 

5 buc
2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i.

13000,00

12.12 33696200-7 HBS Ag Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00
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12.13 33696200-7 Anti-HCV Calibrators 4 buc
2 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00

12.14 33696200-7 Anti-HBcor Calibra-
tors 4 buc

2 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.15 33696200-7
Anti-HBs

Calibrators
4 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.16 33696200-7 Free T3 Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.17 33696200-7 Free T4 Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.18 33696200-7 TSH Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.19 33696200-7 Anti TPO Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.20 33696200-7 Total PSA Calibrators 4 buc
3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

11000,00

12.21 33696200-7 25-OH-Vitamin D to-
tal Calibrators 4 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

3400,00

12.22 33696200-7 Ferritin Calibrators 4 buc
3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i.

10000

12.23 33696200-7 HBs Ag Positive Con-
trol 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

25000,00

12.24 33696200-7 HBs Ag Negative Con-
trol 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

25000,00

12.25 33696200-7 Anti- HCV Positive 
Control 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00

12.26 33696200-7 Anti- HCV Negative 
Control 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

8000,00

12.27 33696200-7 Anti- HBc Positive 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.28 33696200-7 Anti- HBc Negative 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

7000,00

12.29 33696200-7 Anti- HBs Positive 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.30 33696200-7 Anti- HBs Negative 
Control 8 buc

3 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

6000,00

12.31 33696200-7 Thyroid Function 
Multi Control ( L) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

10000,00
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12.32 33696200-7 Thyroid Function 
Multi Control ( H) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

10000,00

12.33 33696200-7 Anti Thyroid Antibo-
dies Control (L) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

14000,00

12.34 33696200-7 Anti Thyroid Antibo-
dies Control (H) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

17000,00

12.35 33696200-7 Tumor Market Multi 
Control (L) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

16000,00

12.36 33696200-7 Tumor Market Multi 
Control (H) 3 buc

3 x 5,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

20000,00

12.37 33696200-7 Metabolic Multi Con-
trol ( L) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

17000,00

12.38 33696200-7 Metabolic Multi Con-
trol ( H) 4 buc

6 x 2,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

17000,00

12.39 33696200-7 Reaction Cuvettes 6 buc
3696 pcs/box Ambalaj standart pent-
ru aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil 
cu aparatul „ CLIA CL-900i

40140,00

12.40 33696200-7 Substrat solution 15 buc
4 x 75,0 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil cu 
aparatul „ CLIA CL-900i

36000,00

12.41 33696200-7 Wash buffer 45 buc
Ambalaj standart  10 l pentru aparatul 
„CLIA CL-900i” .Compatibil cu aparat-
ul „ CLIA CL-900i

44000,00

12.42 33696200-7 Detergent C 7 buc
12 x 17 ml. Ambalaj standart pentru 
aparatul „CLIA CL-900i” .Compatibil cu 
aparatul „ CLIA CL-900i

5000,00

12.43 33696200-7 Cuve conice 2000 buc Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i 2000,00

12.44 33696200-7 Ac pentru substrat 2 buc Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i 4000,00

13 33696200-7
RPR –Carbon –Test 
pentru  MRS, cu con-
trol

80.00 ml Cerinţe generale.Metoda micropric-
ipitaţia 3800,00

14 33696200-7 Troponina I , metoda 
Imunocromatografică

6 0 0 . 0 0 
buc

Ambalaj -1 test ,fără bufer. Sensibili-
tatea ≤ 0,3 ng/ml 15000,00

15 33140000-3 CIC-Complexe imun-
ocirculare

1 0 0 . 0 0 
buc Ambalaj 25 teste . 600,00

16 33140000-3

Hîrtie termică pen-tru 
analizatorul hema-
tologic „Sysmex KX-
21N”

150.00 lăţimea -56 mm, pentru analizatorul 
hematologic „Sysmex KX-21N” 900,00

17 33192500-7 Eprubete borosi-
li-cate pentru Stat-Fax

1 0 0 0 . 0 0 
buc 1500,00

18 33140000-3 Higrometru 3.00 buc
Termometru uscat pînă la 40°C. Prez-
entarea certificatului metrologic la 
livrare

750,00

19 33140000-3 Taimer electronic 5.00 buc Taimer electronic cu secunde și min-
ute 900,00

20 Dozator 7000,00
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20.1 33140000-3 Dozator fix 100 mKl 2.00 buc 100 ml. Tipul: deschis. Prezentarea 
certificatului metrologic la livrarea 1000,00

20.2 33140000-3 Dozator 100-1000 
mkl 3.00 buc

100-1000 mkl. Tipul: deschis. Prezen-
tarea certificatului metrologic la livra-
rea 2000,00

20.3 33140000-3 Dozator 5-50 mkl 6.00 buc 5-50 mkl. Tipul: deschis. Prezentarea 
certificatului metrologic la livrarea 3000,00

20.4
33140000-3 Dozator 5-200 mkl 2.00 buc 5-200 mkl. Tipul: deschis. Prezentarea 

certificatului metrologic la livrarea 1000,00

21 33140000-3 Lamele 24 x 24 mm 2000 buc 150

22 33696200-7
Azur-Eozină Roma-  
novski, soluţie (Flacon 
din plastic)

2000 ml  (Flacon din plastic)
300,00

23 33696200-7
Colorant May-Grun-
vald, soluţie (Flacon 
din plastic)

12000.00 
ml (Flacon din plastic) 1400,00

24 33696200-7 Expres teste la gluco-
za, cetone, ph

2 0 0 . 0 0 
buc  teste 100,00

25 33696300-8

Teste pentru deter-
minarea sîngelui 
ocult în materialul bi-
ologic

2 0 0 . 0 0 
buc

Teste rapide(caseta combo)pentru 
determinarea singelui occult din ma-
teriile fecale. Sensibilitatea testului 
50ng/ml și mai mult sau 6,0 mkg/g de 
fecale

2000,00

26 33696300-8

Teste pentru deter-
minarea Clostridium 
difficile GDH+Toxi-
naA+ToxinaB

2 0 0 , 0 0 
buc

Teste rapide (caseta combo) pentru 
determinarea Clostridium Difficile, 
Toxina A, Toxina B si GDH din mate-
riile fecale. Kitul sa concinta tuburi de 
colecatre proba cu bufer si sa incuda 
separate controale pozitive pentru 
GDH si toxina A+B.Valorile limită de 
detecție pentru GDH cel

putin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin 
A și 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensi-
bilitate si specificitate minim 98 % atit 
pentru GDH cit si pentru Toxina A, B

17000,00

27 33696300-8

Acid sulfasalicilic 
pentru determinarea 
proteinei în urina cu 
calibratori

1 5 . 0 0  
buc Set 800,00

28 33696300-8

Material de control 
pentru  proteina, glu-
coza în urina cu cali-
bratori

1 buc Set 200,00

29 33696300-8
Material de control 
pentru  proteina, glu-
coza, Ph în urina

2 buc Set 400,00

30 33140000-3 Slaiduri pentru micro-
scopia urinei

1 0 0 0 . 0 0 
buc 1 buc. x 10 probe 7200,00

31 33696300-8

Vîrfuri 0-10 mkl (alb), 
cu indicarea lotului şi 
termenului de valabil-
itate

10000.00 
buc 700,00

32 33140000-3

Container nesteril din 
polipropilen pentru 
colectarea urinei, cu 
etiche-tă, capac filet-
abil, volumul 250 ml.

10000.00 
buc 22500,00
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33 33140000-3

Container nesteril din 
polipropilen pentru 
colectarea urinei, cu 
etiche-tă, capac filet-
abil, volumul 100 ml.

1 0 0 0 . 0 0 
buc 2000,00

34 33140000-3

Container steril din 
polipropilen pentru 
m/fecale, 30ml, cu 
lopaţică, cu etichetă 
ambalaj individual.

100 buc 150,00

35
33140000-3

Conteiner din polip-
ropilen pentru  urina 
in timp 24 ore

5.00 buc
Conteiner din polipropilen pentru

urina in timp 24 ore, 2500 ml 3000 ml
150,00

36
33140000-3

Eprubete-vacuum cu 
K3EDTA, volum 

 de sînge 10ml
500 buc 1000,00

37

33140000-3

Eprubete din po-
li-propilen cu K3DTA 
,volum sînge 500 mkl, 
cu capilar steril, cu 
etichetă, pentru in-
vestigaţii hematolog-
ice din sînge periferic.

7000 buc 12000,00

38 Ac bilateral pentru sistemul vacuum. 10300,00

38.1

33140000-3 Ac bilateral pentru 
sistemul vacuum.

10000.00 
buc Ambalaj individual 10000,00

38.2 33140000-3 Holdere pentru Siste-
ma vacuum

3 0 0 , 0 0 
buc

Ambalaj individual, compatibile cu 
acele bilaterale pentru sistema va-
cuum

300,00

39 33140000-3
Eprubete-vacuum cu 
activator de coa-gu-
lare +gel 6-8ml

15000.00 
buc 24000,00

40 33140000-3
Eprubete-vacuum cu 
citrat de sodiu 3,2% , 
volum de sînge 2-3ml.

6 0 0 0 . 0 0 
buc 8000,00

41
33140000-3

Eprubete cu citrat de 
sodiu 3,2% , volum 
de sînge 2-3ml

1500 buc 1900,00

42 Hîrtie termică 1200,00

42.1 33696200-7 Hîrtie termică 20 buc lăţimea -80 mm 1000.00

42.2 33696200-7 Hîrtie termică 30 buc lăţimea -37 mm 200,0

43
33140000-3 Eprubete vacuum 

K3EDTA , volum de 
sînge 2-3ml

1 2 0 0 0 
buc 10000,00

44
33140000-3

Tampon în eprubeta, 
steril,cu etichetă, din 
polipropilen.

100 buc 100,00

45

33140000-3

Tampon universal în 
eprubeta cu mediul 
de transport Amies, 
steril, cu etichetă, din 
polipropilen.

50 buc 400,00
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46
33140000-3

Cutii Petri din polis-
terol, diametru 90-
100mm

20.00 buc 25,00

47
33140000-3

Eprubete conice pen-
tru sedimentul urinar 
din masa plastică

500 buc 250,00

48 Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul  automat „Cube 30 
TOUCH”,  Italia ( sistem închis ) 74000,00

48.1 33696200-7 Teste de masurare 1 0 0 0 0 
buc

Cartuș cu teste  compatibil cu anali-
zatorul Cube 30 TOUCH 70000,00

48.2
33696200-7

ESR Control Cube 1 buc
2x 9 ml Normal  Level I 

2x 9 ml Normal  Level II Compatibil 
cu aparatul Cube 30 TOUCH

4000,00

49 Reactivi și consumabile necesare pentru analizatorul de gaze, ioni și metaboliti «Rapid 
Point 500» pentru ARTI (sistema închisa) 333210,00

49.1
33140000-3

Cartuș de masura 
pentru 100 teste 8 buc

Cartuș de masura pentru 100 teste 
(RP500 MCART LAC 250TEST) compa-
tibil cu  «Rapid Point 500»

250000,00

49.2 33140000-3 Cartuș de spălare 6 buc
Cartuse de spălare (WASH/WASTE KIT 
4 CARTRIDGE). Set a cîte 4 cartuse 
compatbile  cu «Rapid Point 500»

47000,00

49.3
33140000-3

Hîrtie termosensibilă 6 buc
 Hîrtie termică pentru imprimantă. 
Rolă 57 mm x 30 m compatbile  cu 
«Rapid Point 500»

510,00

49.4 33140000-3 Seringi heparinate cu 
Litiu 1000buc Seringi sterile heparinate cu Litiu 

compatbile  cu «Rapid Point 500» 32000,00

49.5
33140000-3

Port pentru detectia 
chiagului de sînge 6buc Port pentru detectia chiagului de sîn-

ge. Prezentare 1 set – 2 bucati 3700,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție  cel mai mic preț , corespunderea tutu-
ror parametrilor tehnici și prezentarea 
documentelor solicitate obligatoriu 

Alte informații:

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

Octombrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație deschisă

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 01 din 23.08.2022 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria Răciula
IDNO 1007601007918
Adresa MD 4434, s. Răciula, r. Călărași
Numărul de telefon/fax 060494635 / 024464238
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante primariaraciula@gmail.com
Adresa de internet ale autorităţii contractante ---
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail David Maria, 060494635/ 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obţine accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentaţia de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o menţiune privind modul în care poate fi accesată 
documentaţia de atribuire)

primariaraciula@gmail.com

Tipul autorităţii contractante și obiectul principal de 
activitate
(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Administraţie publică locală

II. Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9 Alimentarea cu 
apă a s. Răciula buc

Extinderea reţelei de 
apeduct în s. Răciula, r. 
Călărași

3697160.0 lei

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

Contractul de achiziţie 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 acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative

Nu □X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie
preţul cel mai mic

IV. Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul 
de intenţie

23.09.2022

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

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind 
achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □X
Da □



106

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 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 informaţii relevante
Notă:  Anunţurile de intenţie 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 achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 24.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA SATULUI RĂUȚEL
IDNO 1007601002717
Adresa Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 143, satul Răuțel, ra-

ionul Fălești MD-5945, Republica Moldova
Numărul de telefon/fax 025954238, 067389124
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria.rautel@gmail.com 
Pagina web oficială a autorității contractante www.primaria-rautel.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Tcaciuc, 067389124, viorica.tcaciuc@

gmail.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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația 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)

APL

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 fieca-

re lot în parte)

1 45200000-
9

Construcția sistemelor 
de aprovizionare cu 
apă a satului Răuțel

Lucrare Conform caietului de sarcini și lis-
tei cu cantitățile de lucrări

11363,0 mii lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul ofertei 80%

Experiența similară 10%

Perioada de execuție 5%

Perioada de garanție asupra lucrărilor 5%
 

mailto:primaria.rautel@gmail.com
http://www.primaria-rautel.md
mailto:viorica.tcaciuc@gmail.com
mailto:viorica.tcaciuc@gmail.com
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II. Alte informații:

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

05.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

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.  23  din  23.08.2022 

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

IDNO 1006601001229
Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84
Numărul de telefon/fax (022) 25-24-81/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorității contractante aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorității contrac-
tante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ 
e-mail

 Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.md

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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&-
submenuheader=5

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 

II.  Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cant./ 
U.M. Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 39130000-2 Mobilier pentru dotarea 
edificilor reparate - Mobilier pentru dotarea 

edificilor reparate 2 250 000,00

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

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

Nu □

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Conform art.18, 

LP nr.131/2015

IV. Alte informații:

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

Trimestrul  III

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1/PP din 22.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601004242

Adresa str. Academiei, 11

Număr de telefon/fax +373 22 109080

E-mail singe@ms.md

Adresa de internet www.cnts.md

Persoana de contact Buciumaș Sergiu, 022-10-90-70, jurist@cnts.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate contractantă

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Prevederile alin. (1) art. 57 a Legii 131/2015 privind achiziţiile 
publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Produse petroliere 2022 II

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655466428467
Data publicării: 17.06.2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21058588/
lot/11582341/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică  

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

 
 
 
 

mailto:singe@ms.md
http://www.cnts.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655466428467
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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/PP din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. ÎCS „LUKOIL-Moldova”

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna 92

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Discount %

1 Produse petroliere

Benzină Premium 95
Motorină EURO Disel

09132100-4
     09134220-5

Litri 1/PP
din 

22.07.2022

122339,20 2%

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651748058570 din 25.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani
Localitate or.Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa or.Rîșcani, str.Independeței 38
Număr de telefon/fax 0(256)2-20-58
E-mail crr.achizitii.md@mail.ru
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact Tașciuc Liliana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
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 ”Lucrări de construcție a rigolei din beton pe dru-

mul L 162 M 5 Corlăteni - Singureni”
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651748058570

Data publicării: 05.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1651748058570 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1
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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-1651748058570 din 20.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Danlevita”

IDNO 1003602004927

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

mun.Bălți, str.Strîi, 1A, tel:069232448; e-mail; srldanlevita@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 construcție a rigolei din 
beton pe drumul L 162 M 5 Corlă-
teni - Singureni”

45000000-7 1 Nr.58 din 
21.06.2022

310 752

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).

tel:0
mailto:srldanlevita@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

privind achizitionarea: Reactive și Consumabile pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de 
Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022. 

Nr.  1  din 21.06.2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Trauma-
tologie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600150598
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 190
Număr de telefon 022-244-405
Număr de fax 022-245-243
E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Reactive și Consumabile pentru Laborator 
Anunțul de participare  Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654865894083

 
  

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058160/
Data: 10.06.2022

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

Licitație electronică 

2. Nr. oferte primite 3. Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654865894083
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Denumire SRL “PreciTest Com”

IDNO 1003600024349
Date de contact 

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

079470474

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

5. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

6. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 34 Reagenți pentru analizorul biochimic 
“RESPONS 910” sistem închis

33600000-
6

101 buc 78 M

21.06.2022 378554,27
Lotul 36 Expres teste diagnostice pentru analiza 

urinei
50  buc

Lotul 56 Consumabile pentru analizorul electroliti 
E1, sistem inchis

16 buc

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail igp@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

Persoana de contact Victoria Lupan, achizitii@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Mobilier pentru Sectoarele de Poliție reconstruite în 
cadrul Proiectului „Cooperarea regională pentru Pre-
venirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere 
România - Moldova” (THOR/4.3/1) în cadrul Programu-
lui Operațional Comun România – Republica Moldova 
2014 -2020 și necesitățile Inspectoratului General al 
Poliției

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651665488472
Data publicării: 04.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1651665488472?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 16
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 16
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 16

 
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. 87 din 28.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire S.C. ˝Anstelux˝ S.R.L.
IDNO 1004600022962
Date de contact 

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

stelaanghel@mail.ru

Tel: 069-852-060

mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 68/1, ap. 98
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, fără TVA Suma, cu TVA

Masă de birou cu nop-
tieră 39100000-3 109 buc. 92-BN 

05.07.2022 190 750,00 228 900,00

Denumire „Miramob Extra”  S.R.L.
IDNO 1017600003682
Date de contact 

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

andries.nadejda@tandem.md

Tel: 078-787-770

mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, 8/5
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, fără TVA Suma, cu TVA

1. Dulap pentru haine 39100000-3 77 buc. 93-BN 
05.07.2022 129 999,00 155 998,92

Denumire „Magda”  S.R.L.
IDNO 1002600011546
Date de contact 

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

magda_srl@yahoo.com 
Tel: 068-111-114
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 3 ap.70

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

mailto:andries.nadejda@tandem.md
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

Suma, cu TVA

1. Dulap pentru cărți 39100000-3 79 buc. 94-BN 
05.07.2022 98 740,00 118 487,36

Denumire „Hiperteh”  S.R.L.
IDNO 1003600080897  
Date de contact 

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

hiperteh@mail.ru 

Tel: 022-240-425

mun. Chișinău, str. Puskin,  44  of. 18
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără TVA Suma, cu TVA

1. Dulap și masă pentru 
conducători 39100000-3 10 set 95-BN 

05.07.2022 115 000,00 138 000,00

2. Mobilă de bucătărie

2.1
Mobilă de bucătărie

39100000-3
10 set

95-BN 
05.07.2022

103 480,00 124 176,00

2.2 Masă de bucătărie + 4 
scaune 10 set 66 520,00 79 824,00

Denumire „Limani-Grup”  S.R.L.
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

diana.limani@mail.ru 

Tel: 079-476-449; 078-127-127

mun. Chișinău, str-la Studenților 4/2, ap.505
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu □      

 

 
 
 
 
 
 

mailto:diana.limani@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

1. Scaun pentru condu-
cător din piele 39100000-3

10 buc. 96-BN 
05.07.2022

28 990,00 34 788,00

2. Scaune ISO 400 buc. 137 990,00 165 588,00

3. Dulap metalic

3.1

Dulap metalic cu două 
uși cu 7 rafturi cla-
sa A și B (Dimensiuni 
2300(h)*1000*400)

39100000-3

6 buc.

96-BN 
05.07.2022

52 440,00 62 928,00

3.2

Dulap metalic cu o ușă cu 
7 rafturi clasa A și B

(Dimensiuni 
2300(h)*500*400)

1 buc. 6 865,00 8 238,00

Denumire „Sterexpert Impex”  S.R.L.
IDNO 1019600008968
Date de contact 

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

business@relaxe.md; info@relaxe.md 

Tel: 078-993-388

mun. Chișinău, str. Uzinelor,  1
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

1. Scaun ergonomic de 
oficiu pe rotile 39100000-3 139 buc. 97-BN 

05.07.2022 166 800,00 200 160,00

Denumire „Eugen Mobil”  S.R.L.
IDNO 1021600011677
Date de contact 

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

e_mobila@mail.ru; nismobil@mail.ru 

Tel: 079-062-459

mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 18/1,  ap. 136
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

mailto:info@relaxe.md
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

1. Noptieră pentru prin-
tere 39100000-3

66 buc. 98-BN 
05.07.2022

54 780,00 65 736,00

2. Masă de colț 5 buc. 16 000,00 19 200,00
Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 08 aprilie 2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hîrbovăț
Localitate MD-6524 s.Hîrbovăț raionul Anenii Noi
IDNO 1007601011250
Adresa MD-6524 s.Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Număr de telefon/fax 068278054,0265-72-425
E-mail anita987@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Zatic Ana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP licitație electronică
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 Procurarea produselor alimentare pentru trimestrul III 

2021
Anunțul de participare Nr.: 21040995

Data publicării: 18.06.2021
Link:  osds-b3wdp1-MD-1624004916334

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 3 din 01.07. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS Lapmol SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

Chișinău,str. Ankara 6, tel.:069302233, e-mail: 
d.nastase@lapmol.md

Administrator Nastase Dumitru
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

Lotul nr.1 Produse lactate Nr.40 din 
08.07.2021

65312,50

1 Cașcaval cu cheag tare 45% 15800000-6 50kg 4500,00
2 Unt de vaci 72,5% 200gr fără gr.

vegetale
15800000-6 750buc 14812,50

3 Lapte 2,5% 1l 15800000-6 3000l 24000,00
4 Chefir 2,5 500gr 15800000-6 1000kg 4900,00
5 Smîntînă 15%, 0,4 kg , pahar 15800000-6 200buc 1350,00
6 Brînză de vaci 9% 0,5kg 15800000-6 250kg 9750,00
7 Iaurt 2,5 0,5kg 15800000-6 1000buc 6000,00

Denumire SRL Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Voluntarilor,15

Tel.022-40-71-00, 068100234 e-mail: baguette.srl@
mail.ru administratot Cebotari Valentin

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul nr.2 Carne de bovine Nr.39 din 
08.07.2021

10900,00

1 Carne de vită 15111100-0 100kg 10900,00

Denumire IM Alimprodan
IDNO 1003600096753
Date de contact 

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

RM or. Anenii Noi str.Suvorov,6, tel.0265-22-140, e-mai-
l:alimprodan@mail.ru, administrator Nitpan Angela

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

Lotul nr.4 Diverse produse ali-
mentare

Nr.41 din 
08.07.2021

75300,85

1 Pește Hec congelat fără cap fără 
coadă cu grutatea nu mai mică 
de 0,25kg

15220000-6 200kg 9000,00

2 Fileu de pește Somon 15220000-6 100kg 24000,00
3 Ouă de găină de masă categoria 

A dietice
03114250-3 3000buc 5850

4 Pastă de roșii 25% în borcane de 
0,7-0,9kg

15331425-2 48 borc 1032

5 Crupe de griș 1 kg 15625000-5 50kg 550,00
6 Crupe arnăut 1 kg 15613310-4 35kg 446,25
7 Hrișcă boabe întregi 1 kg 15800000-6 35kg 945,00
8 Crupe de mei 1 kg 15800000-6 35kg 472,50
9 Crupe arpacaș 1 kg 15800000-6 20kg 185,00

10 Orez șlefuit întreg,rotund 1kg 15614100-6 45kg 704,25
11 Fulgi de ovăs 1kg 15612000-1 35kg 525,00
12 Crupe de porumb 1kg 15800000-6 30kg 345,00
13 Crupe de grîu 1kg 03211000-3 35kg 304,50
14 Crupe de orz 1 kg 03321900-2 35kg 323,75
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15 Zahăr din sveclă de calitate în 
pachete de 1-5 kg

15831000-2 300kg 4275,00

16 Făină de grîu c/s ambalat- cîte 
2-5 kg

1512100-2 200kg 1950,00

17 Mazăre verde conservată întrea-
gă în borcane de la 0,665-0,775 
kg

15331400-1 24borc 321,60

18 Mazăre uscată șlefuită 1 kg 03221220-4 20kg 190,00
19 Fasole albe cu ferbere rapidă, 

fără impurități ambalate cîte 1 kg
03221210-1 20kg 560,00

20 linte 03221210-1 20kg 640,00
21 Covrigei cu  mac ambalate de la 

0,2-1kg
15812200-5 150kg 2850,00

22 Paste făinăase c/s ambalate de la 
1-5 kg clasa1 grupav

15850000-1 80kg 792,00

23 Mgiun din mere sterilizat în bor-
cane de 0,65-1kg

15332290-3 48borc 984,00

24 Sare iodată 1 kg 15800000-6 30kg 126,00
25 Sare de piatră 1 kg 15800000-6
26 Ulei de floare soarelui rafinat,de-

odorizat în sticle de 5l
15421000-5 80l 2960,00

27 Ceai negru natural ambalat în 
cutie cîte 100 pachețele

15863200-7 12buc 174,00

28 Drojdie presată 50 gr 15898000-9 50buc 97,50
29 Cacao 100 gr 15841000-5 20buc 230,00
30 Stafise ambalate ambalate de la 

0,1-0,5kg
03222321-9 10kg 900,00

31 Semințe de in măcinate ambala-
te de la 0,1-0,3kg

03111000-2 6kg 168,00

32 Semințe de susan ambalate de la 
0,1-0,3kg

03111000-2 6kg 570,00

33 Semințe de floarea soarelui  de-
cojite amb. De la 0,1-0,5kg

03111000-2 3kg 66,00

34 Vanilie ambalat 1-2gr 15800000-8 150buc 120,00
35 Pesmeți măcinați pentru pîrjoale 

ambalat în pacchete de 0,5kg
15800000-8 20buc 170,00

36 Suc din fructe amb.în pachete de 
1l, limpezit tetrapac

15800000-8 500l 7900,00

37 Castraveți conservați 3l 15800000-8 5 buc 160
38 Roșii în sucul lor în borcane 

0,680-0,750kg
15800000-8 108buc 1566,00

39 Biscuiți Maria 15800000-8 80buc 2360,00
40 Tăeței de casă 500gr 15800000-8 50buc 497,50

Denumire SC Villa Prodoti SRL
IDNO 1016600007719
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Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Nicolae Milescu Spătaru,19

Tel.022-84-63-33, 060885999 e-mail: villaprodotti@
mail.ru administratot Agrici Alexei

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

Lotul nr.3 Carne de pasăre Nr.42 din 
08.07.2021

52200,00

1 Fileu din curcan 15111100-0 200kg 30000,00
2 Șold din curcan 15111100-0 200kg 22200,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr.   1  din  25.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Volintiri
Localitate s. Volintiri, rn. Ștefan Vodă 
IDNO 1007601005291
Adresa Str. Păcii
Număr de telefon/fax 0242 55111; 024255115; 024255119
E-mail pr.volintiri@gmail.com
Adresa de internet https://volintiri.info/
Persoana de contact Igor HÎNCU, tel 067100029
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)

Primăria Volintiri 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări pentru restabilirea unor sectoare de drum cu 
piatră albă în s. Volintiri, rn. Ştefan Vodă.

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655368801122
Data publicгrii: 16.06.2022
Link:   

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655368801122

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: 4  (patru )
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4



128

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

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 08.07. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎI  Padureţ Alexandru

IDNO 1005608001232

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

s. Popeasca, str. I. Cazacu 10, telefon 068507766

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod 

CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 1.   Lucrări de reparație etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Ștefan Vodă    
1 Lucrări pentru restabilirea unor 

sectoare de drum cu piatră spartă 
în s.Volintiri, rn. Ștefan Vodă

45200000-9
1 deviz

Nr. 31 din 
19.07.2022

867 821,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   2   din  22 .07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centru de Sănătate Ștefan Vodă 

Localitate Or. Ștefan Vodă 

IDNO 1007608003207

Adresa Or. Ștefan Vodă , str. Nicolae  Testemiţanu 2

Număr de telefon/fax 0242 2-24-76

E-mail 0242 2-24-76

Adresa de internet cmfstefanvoda@ms.md

Persoana de contact csstefanvoda.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție medicală 

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparații interioare și exterioare  la CS Ștefan Voda, 

OMF Carahasani

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655459679035
Data publicării: 17.06.2022
Link:    https://achizitii.md/ro/public/tender/21058557 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655459679035
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058557
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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 06. 07. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎI  Pădureț Alexandru 
IDNO 1005608001232
Date de contact 

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

Or. Ștefan Vodă s. Popeasca, str. I Cazacu 10 , 

tel. 068507766
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod 

CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 1 . Lucrări de reparație 
1 Lucrări de reparații interioare 

și exterioare  la CS Ștefan Voda, 
OMF Carahasani

45200000-9
1 deviz

Nr. 52 din 
08.07.2022

826 642,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    19      din__25.07.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

racovita.tatiana1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru trimestrul III al anului 
2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654088715911
Data publicării: 01.06.2022
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654088715911?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: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 8
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __16__ din ___23.06.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL”Baguette”
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Voluntarilor, telefon 
068100203, baguette.srl@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Biscuiți fără grăsimi hidrogenate 15800000-6 420 kg nr. 173 din 
01.07.2022

12600,00

2 Magiun din fructe 15800000-6 330 kg nr. 173 din 
01.07.2022

9167,40

3 Roșii în suc 15800000-6 1700 buc nr. 173 din 
01.07.2022

22661,00

4 Sare iodată 15800000-6 300 kg nr. 173 din 
01.07.2022

2868,00

5 Cacao 15800000-6 350 buc nr. 173 din 
01.07.2022

5950,00

6 Stafide 15800000-6 300 buc nr. 173 din 
01.07.2022

3570,00

7 Oțet 15800000-6 170 buc nr. 173 din 
01.07.2022

1564,00

8 Miez de floarea soarelui 15800000-6 100 kg nr. 173 din 
01.07.2022

3960,00

Denumire SRL”Delmix-Prim”
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Titulescu nr. 39, ap.4  telefon 
067300457, alexbev@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □



133

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

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 Tăiței de casă 15800000-6 400 kg nr. 174 din 
01.07.2022

14184,00

2 Conserve de pește ulei macrou 15800000-6 2000 buc nr. 174 din 
01.07.2022

44200,00

3 Zahăr vanilat 15800000-6 400 buc nr. 174 din 
01.07.2022

392,00

4 Drojdie 15800000-6 22 kg nr. 174 din 
01.07.2022

2397,34

5 Fructe uscate în asortiment 15800000-6 350 kg nr. 174 din 
01.07.2022

18875,00

6 Frunze de dafin 15800000-6 100 buc nr. 174 din 
01.07.2022

363,00

7 Bicarbonat de sodiu 15800000-6 170 buc nr. 174 din 
01.07.2022

2521,10

8 Miez de nucă 15800000-6 120 kg nr. 174 din 
01.07.2022

20160,00

9 Semințe de susan 15800000-6 30 kg nr. 174 din 
01.07.2022

2910,00

10 Semințe de in 15800000-6 30 kg nr. 174 din 
01.07.2022

1440,00

Denumire SRL”V.A.Struc”
IDNO 1003602028938
Date de contact 

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

mun. Bălți, str. Pușkin nr. 79, ap. 6  telefon 079302985, 
struccc@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 □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Paste făinoase 15800000-6 670 kg nr. 175 din 
01.07.2022

19416,60

2 Făină de porumb 15800000-6 310 kg nr. 175 din 
01.07.2022

3875,00

3 Făină de grîu 15800000-6 880 kg nr. 175 din 
01.07.2022

9873,60

4 Crupe de grîu 15800000-6 300 kg nr. 175 din 
01.07.2022

2937,00

5 Mazăre șlefuită 15800000-6 450 kg nr. 175 din 
01.07.2022

4846,50

6 Crupe de orz 15800000-6 330 kg nr. 175 din 
01.07.2022

3267,00

7 Crupe de mei 15800000-6 320 kg nr. 175 din 
01.07.2022

6448,00

8 Zahăr alb cristalizat 15800000-6 1350 kg nr. 175 din 
01.07.2022

23274,00

9 Ulei de floarea soarelui 15800000-6 1000 l nr. 175 din 
01.07.2022

39980,00

10 Ceai natural negru 15800000-6 75 kg nr. 175 din 
01.07.2022

11759,25

Denumire SRL”Alim Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

or. Ialoveni, str. Vl. Țepeș nr. 12,  telefon 
078301801, alim.total@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Fulgi de ovăz 15800000-6 330 kg nr. 176 din 
01.07.2022 6415,20

2 Crupe de griș 15800000-6 350 kg nr. 176 din 
01.07.2022

5589,50



135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

3 Crupe de arpacaș 15800000-6 250 kg nr. 176 din 
01.07.2022

2470,00

4 Orez rotund șlefuit 15800000-6 290 kg nr. 176 din 
01.07.2022

7812,60

5 Hrișcă 15800000-6 420 kg nr. 176 din 
01.07.2022

18211,20

6 Fasole albe zaharoase 15800000-6 430 kg nr. 176 din 
01.07.2022

10513,50

7 Covrigi (cu mac, susan, tărîțe) 15800000-6 420 kg nr. 176 din 
01.07.2022

10080,00

8 Suc de fructe 15800000-6 25000 buc nr. 176 din 
01.07.2022

153750,00

9 Pastă de roșii 15800000-6 300 kg nr. 176 din 
01.07.2022

11322,00

10 Mazăre verde conservată 15800000-6 460 buc nr. 176 din 
01.07.2022

6131,80

11 Banane 15800000-6 2000 kg nr. 176 din 
01.07.2022

54940,00

12 Portocale 15800000-6 2000 kg nr. 176 din 
01.07.2022

46740,00

13 Lămîie 15800000-6 400 kg nr. 176 din 
01.07.2022

12800,00

14 Mere 15800000-6 4000 kg nr. 176 din 
01.07.2022

25800,00

Denumire SRL”Telemar”
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor nr. 21/1  telefon 
022479098, telemarsrl@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Pește congelat Hec 15800000-6 1000 kg nr. 177 din 
01.07.2022

52800,00

Denumire CPC ”Franzeluța ” SA
IDNO 1002600004030
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 30,  tele-
fon 069711007, achizițiifranzeluta@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 Pîine 15800000-6 7420 kg nr. 178 din 
01.07.2022

99799,00

2 Chiflă cu stafide și mac, în asor-
timent

15800000-6 14500 buc nr. 178 din 
01.07.2022

44660,00

Denumire SRL”Dant-Agro”
IDNO 1003609001903
Date de contact 

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

r-nul Ungheni, s. Pîrlița  telefon 079472775, 
dantagro@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 Ouă de găină dietice 15800000-6 39000 buc nr. 179 din 
01.07.2022

78000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    20     din__25.07.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

racovita.tatiana1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri

Obiectul de achiziție Produse de origine animală pentru trimestrul III al anului 
2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654091796879

Data publicării: 01.06.2022

Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654091796879?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: 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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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __17__ din ___23.06.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire CC”Nivalli-Prod”SRL
IDNO 1006600010112
Date de contact 

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

r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, telefon 
068686502, achizitii@nivalli.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Pulpe de găină 15100000-9 1450 kg nr. 180 din 
01.07.2022

113100,00

2 Fileu de găină fără os 15100000-9 1270 kg nr. 180 din 
01.07.2022

110490,00

3 Carne de porc degresată 15100000-9 1180 kg nr. 180 din 
01.07.2022

130980,00

Denumire SRL”Pascolina”
IDNO 1009600025979
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Prof. Ion Dumeniuk nr. 18,  
telefon 069270644, pascolina@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 lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Fileu de curcan fără os 15100000-9 1380 kg nr. 181 din 
01.07.2022

252540,00

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

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

Nu □        

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.    18      din__25.07.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

racovita.tatiana1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse lactate pentru trimestrul III al anului 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654082092687

Data publicării: 01.06.2022
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654082092687?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: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __15__ din ___23.06.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SA”Fabrica de Unt Florești”
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

r-nul Florești, s. Varvareuca, telefon 069805738, 
promilk_md@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 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 Cașcaval cu cheag tare 15500000-3 600 kg nr. 171 din 
01.07.2022

85200,00

Denumire ICS”Lapmol” SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ankara nr. 6,  telefon 069872324, d.
cebotari@lapmol.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 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 Chefir 15500000-3 5000 buc nr. 172 din 
01.07.2022

35500,00

2 Lapte pateurizat 15500000-3 20200 l nr. 172 din 
01.07.2022

242198,00
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3 Smântână dulce 15500000-3 280 kg nr. 172 din 
01.07.2022

9716,00

4 Brânză de vaci 15500000-3 2300 kg nr. 172 din 
01.07.2022

129582,00

5 Brânzică dulce degresată cu sta-
fide, vanilie

15500000-3 14000 buc nr. 172 din 
01.07.2022

83860,00

6 Unt țărănesc 15500000-3 970 kg nr. 172 din 
01.07.2022

132017,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    21     din__25.07.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

racovita.tatiana1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Nu se aplică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de aplicare a marcajului rutier pe străzile din mun. 
Ungheni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654069382314

Data publicării: 01.06.2022

Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654069382314?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: 13

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
13

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __18__ din ___04.07.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL”Ciffi-ML Plus”
IDNO 1008600045413
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Independenței nr. 30/4, ap. 27, tele-
fon 069276631, road-sign@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de aplicare a marcajului 
rutier pe străzile din mun. Un-
gheni

51900000-1 1 serv nr. 189 din 
04.07.2022

1352014,36

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. 66 /22 din 25.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate Republica Moldova

IDNO 1006601001229

Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 

Număr de telefon/fax 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00/ 022 25 20 49 

E-mail dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md

Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ; OLGA CONOVALOVA

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)

Autoritatea centrală de achiziție a Ministerului Apărării

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Produse de îngrijire personală pentru asigurarea efectivu-
lui Armatei Naționale

Anunțul de participare Nr - 
Data publicării: 03.06.2022 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654259167639?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 7

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 106/22 din 14.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:
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Denumire SRL „Onega-M”

IDNO 1003601007149

Date de contact 

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

MD – 4814, mun. Chișinău, s. Budești, str. Baltata, 
51;

022748397

bajureanu_natasa@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Săpun de rufe 33700000-7 2000 kg 14/571  din 25.07.2022 76800,00
* La data de 15.07.2022 a fost depusă o contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor, respectiv, în temeiul art. 85, alin. (18), Legea nr. 131/ 2015,  semnarea contractului de achiziție, 
la loturile „Săpun lichid 5 litri”, „Săpun lichid 0,5 litri”, „Gel de duș”, se suspendă pînă la decizia finală a 
Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

4. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 18.05.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □      

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2022

Anunțul de participare Nr.: 21055182

Data publicării: 15.04.2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21055182/  ocds-
b3wdp1-MD-1650022082843

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: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055182/
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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. 32 din 11.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Neotec

Medexcom-Teh SRL

Echipamed-Plus

Rio-Medical

DataControl SRL
IDNO 1002600048135

1019600008809

1003600077677

1019600035605

1003600007935
Date de contact 

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

tel: 022852250

e-mail: ivs@neotec.md

tel: 069122168

e-mail: info@medexcom.md

tel: 022234349

e-mail: office@echipamed.com  

tel: 069200458

e-mail: rio-medical@mail.ru

tel: 068400353

e-mail: contact@datacontrol.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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Data Control SRL 50421000-2 Nr._______ din 
18.05.2022

321600,00

2 Echipamed-Plus SRL 50421000-2 Nr._______ din 
18.05.2022

24000,00

mailto:ivs@neotec.md
mailto:info@medexcom.md
mailto:office@echipamed.com
mailto:rio-medical@mail.ru
mailto:contact@datacontrol.md
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3 Medexcom-Teh SRL 50421000-2 Nr._______ din 
18.05.2022

133104,00

4 Neotec SRL 50421000-2 Nr._______ din 
18.05.2022

208320,00

5 Rio Medical SRL 50421000-2 Nr._______ din 
18.05.2022

294000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 22  din 16.06.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1007600000794

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

Număr de telefon/fax 022205265

E-mail achizitii@usmf.md

Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ¢     Servicii □        Lucrări □

Obiectul de achiziție Materiale  stomatologice necesare pentru lucrul curativ  la CSU 
USMF „Nicolae Testemiţanu”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648213194600
Data publicării: 25.03.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053947/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ¢

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¢
Nr. oferte primite Total: 8

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 8
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 34 din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Visiosystems SRL

IDNO 1014600037327

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Ghioceilor nr.1

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Adeziv universal monocomponent 
fotopolimerizabil

33100000-1 Set 12 19876,80

2. Compozit de restaurare universal foto-
polimerizabil radioopac

33100000-1 Set 3 14241,00

5. Ciment ionomer de sticlă fotopolimeri-
zabil pentru restaurări

33100000-1 Set 1 3211,80

6. Ciment glasionomer indicat pentru 
cimentare

33100000-1 Set 1 1555,40

8. Pastă pentru obturarea canalelor per-
manentă

33100000-1 Set 1 2403,80

14. Ciment ionomer de sticla  33100000-1 set 6 16725,60

15. Ciment ionomer de sticla  33100000-1 set 1 1555,60

16. Compomer Fotopolimerizabil 33100000-1 set 1 2686,60

17. Ciment ionomer de sticla  33100000-1 set 1 3211,80

18. Ciment ionomer de sticla  33100000-1 set 4 11150,40

19. Material de sigilare a fisurilor 33100000-1 Buc 2 828,20

21. Gel anestezic topic 33100000-1 Cut   2 234,32

28. Ciment glasionomer cu adaos de răși-
nă și solibilitate joasă în cavitatea bu-
cală pentru fixarea lucrărilor protetice

33100000-1 cut 6 14301,60

29. Compozit fotopolimerizabil microhi-
brid

33100000-1 Set 6 25209,60

30. Sistem adeziv pentru materialele com-
pozite fotopolimerizabile

33100000-1 Flacon 6 4726,80

31. Material pentru obturarea definitivă a 
canalelor radiculare

33100000-1 set 4 6383,20

32. Material pentru obturarea provizorie a 
cavităților carioase

33100000-1 set 10 303,00

34. Pasta temporara pentru obturatie radi-
culara radioopaca

33100000-1 buc 5 2929,00

35. Material amprentar silicon de conden-
sare din grupul polysiloxane (tipul C) 
pentru amprente duble

33100000-1 set 70 42406,00
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37. Ciment ionomer de sticlă pentru ci-
mentări definitive, ce elibereăză fluor, 
cu o solubilitate scăzută și grosimea 
filmului de ciment  min17 microni

33100000-1 set  30 46662,00

45. Foi latex 33100000-1 cut. 10 1444,30

48. Pivot metalic mediu 33100000-1 buc 3000 3630,00

50. Cleste pentru taierea distala a arcurilor 
ortodontice

33100000-1 buc 3 4884,36

51. Cleste taietor de ligaturi metalice 33100000-1 Buc 3 4881,33

52. Clește Weingart 33100000-1 buc 3 2566,41

53. Clește pentru îndoituri pe arc, tip Bird 
Beak

33100000-1 buc 1 1616,00

54. Clește pentru îndoituri de tip Tweed 33100000-1 buc 1  2022,02

57. Piesă contraunghi (piesă cot implan-
tologie)

33100000-1 buc 1 18139,60

60. Perii profilaxie 33100000-1 buc 100 889,00

66. Pastile antiseptic 33100000-1 set 6 1684,68

74. Bavete 33100000-1 set 60 9696,00

76. Ulei de lubrifiere și curățire p/u piesa 
turbină

33100000-1 fl. 57 30972,66

Denumire Triumf-Motiv SRL

IDNO 1012600021180

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) bd. Traian 18/1, ap. 80

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

9. Conuri de gutapercă conicitate 06 asor-
tate

33100000-1 Set 5 352,80

10. Conuri de gutapercă conicitate de 04 
asortate

33100000-1 Set 20 1392,00

12. Pivoți fibră optică 33100000-1 Set 20 3000,00

13. Pivoți fibră optică 33100000-1 Set 20   3000,00

25. Pivoti din fibra de sticla 33100000-1 set 3 540,00

27. Conuri de gutaperca 33100000-1 cut 2 140,40

33. Gel pentru gravaj. 33100000-1 Ser 10 1140,00

47. Piesă turbina 33100000-1 Buc 30 59988,00

56. Piesă de mână chirugicală dreaptă 33100000-1 Buc 2 8400,00

59. Ace 33100000-1 Cutie 5 832,80

75. Aspirator de salivă 33100000-1 Set 110 5550,00
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Denumire M-Inter-farma SA

IDNO 100360005263

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Grenoble, 23

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, inclu-
siv TVA

61. Rulouri de vata 33100000-1 buc 10 920,00

63. Rulouri de vată 33100000-1 Buc 10 920,00

Denumire Dita Estfarm SRL

IDNO 1002600046359

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Buebista 23

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, inclu-
siv TVA

62. Vata hidrofila 33100000-1 buc 50 367,20
70. Mănuși de protecție 33100000-1 Buc 173 13581,34

71. Mănuși de protecție 33100000-1 Buc 252 19783,22

72. Mănuși de protecție 33100000-1 Buc 117 9412,52

77. Spatule de examinare 33100000-1 Set 4 110,63

Denumire Natusana SRL

IDNO 1006600025657

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Valea Crucii 22/1, of. 101

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

65. Dezinfectant p/u suprafeţe Buc 150 10800,00

73. Măști de protecție Buc 285 10259,40

79. Dezinfectant pentru mîini Buc 100 7200,00
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Denumire Medglobalfarm SRL

IDNO 1016600000765

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Miron Costin 17/7, of. 71

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

78. Rulou pachete sigilare 75 x200 m Buc 50 8206,92

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

2. Alte informații:

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

Nu ¢        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03/06/2022 din 20 iulie 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 publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: 02/1-14/1-863 din 10.06.2022

Data publicării: fără publicare
Link-ul: 202215188 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3 (trei) oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: da
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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. 03/06/2022 din 29.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire SRL Alim Total
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

s. Alexandrovca r. Ialoveni

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 □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Diverse produse alimentare 15800000-
6

20/AP din 
01.07.2022

199 209,50

Denumire SRL Baguette
IDNO 1003600030995

Date de contact 

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

Mun. Chișinău str. Voluntarilor nr. 15

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 Diverse produse alimentare 15800000-
6

22/AP din 
01.07.2022

32420,00

Denumire Slavena – Lux SRL
IDNO 1010600028794
Date de contact 

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

Mun. Chișinău str. Valea Bîcului
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Diverse produse alimentare 15800000-
6

21/AP din 
01.07.200

 189 237,50

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante 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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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01   din__08.07.2022___

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria  Negurenii Vechi 

Localitate satul Negurenii Vechi, raionul Ungheni

IDNO 1007601003655

Adresa satul Negurenii Vechi, r.Ungheni

Număr de telefon/fax 023692238;   023692887

E-mail negurenii@gmail.com

Adresa de internet ?????
Persoana de contact Uscatu Galina 

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, nivelul I

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  
Servicii □  
Lucrări T

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumurilor publice comuna Negu-
renii Vechi s.Țîghira , r.Ungheni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655123883239
Data publicării:  13  iunie  2022
Link: mtender.gov.md/plans/ ocds-b3wdp1-
MD-1655123883239

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut T
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:   Lotul nr.1- 7 oferte; 
               Lotul nr2-   6 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Lotul nr.1- 7 oferte; 
                                     Lotul nr2-   6 oferte 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655123883239
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1648473052817
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655123883239
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655123883239
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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 _08 iulie   2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Dortehtrans
IDNO 1013600024166

Date de contact 

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

 adresa: mun Chișinău  Bd. Decebal 23/2 of.112 
 Tel: +37368208881; e-mail: dortehtrans@gmail.
com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot  1 
 “ Reparația drumului de acces în 
variantă albă spre cimitirul din 
s.Țîghira”      

45200000-9 

580 m 239998,80

2 Lot  2 
“ Reparația unei porțiuni de drum spre 
gimnaziul  din s.Țîghira” 45200000-9 

70 m 41760,00

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 T       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 22.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822 528
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Bătrînu Oxana
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)

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică 
publică autonomă și este responsabilă faţă de Parla-
ment. 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
art. 57

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □+
Obiectul de achiziție Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat 

interior, inclusiv lucrări de demontare
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648707488056

Data publicării: 31.03.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1648707488056?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: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: +

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648707488056?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648707488056?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 08.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”C.V.R.-ELECTRO” SRL
IDNO 1006600002447
Date de contact 

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

MD-2001, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 40, 

ap.(of.) 13

Telefon: 069155725

E-mail: cvrelectro@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/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lucrări de montare a plafoanelor 

LED pentru iluminat interior, in-
clusiv lucrări de demontare

45310000-3 1 lucrare 24/147/2022-
COP din 

21.07.2022

417 936,00

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 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

din 06.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală transport public si căi de comunica-
ţie  

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601009657
Adresa str. S. Lazo, 18
Număr de telefon/fax 022 20-46-78
E-mail dirtrans@pmc.md
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Inga Aftenii
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 Servicii 
Obiectul de achiziție Servicii de difuzare a informației și de informare a popu-

lației privind implementarea obiectivelor investiționale a 
DGTPCC

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1652348722503
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056356
Data publicării: 12.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat
 

Cel mai bun raport preț - calitate

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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: 0

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652348722503
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru din 06.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Anodilia”SRL
IDNO MD-2004, or. Chișinău, str. P. Movilă 23/9, tel: 078333888, 

e-mail: o.dragutanu@berlizzo.md
Date de contact 

Întreprindere mică sau mijlocie Da      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu   

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1
n Denumire lot nr. n

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1655127377421 din __.07.2022                    
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

 
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 partici-
pare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri V □               Servicii □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Articole parafarmaceutice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655127377421

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21058249/
Data publicării/transmiterii: 13.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V       Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637076441527
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642683829928
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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. ocds-b3wdp1-MD-1655127377421 din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire Dita Est Farm SRL
IDNO 1002600046359
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Burebista, 23, tel.0-22-40-
53-95

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Sistem/set de perfuzie a soluții-
lor cu ac metalic, L-tub-150cm

33140000-3 buc 3000 Nr.120 din 
20.07.2022 15 352,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642683829928
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 50/A/22 din 25.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

art.57 alin. (1) Legea nr.131

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de confecționare a 2 containere modulare

Anunțul de participare Nr.:   MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1656570460681

Data publicării: 30.06.2022

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059236/

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: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 3
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656570460681
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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. 50/D/22 din 
14.07.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. „Europrofline”
IDNO 1014600020534
Date de contact 

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

MD 2062, mun. Chișinău, str. Botanica Veche 43/1, 
ap.43; 

igor.jidobin@europrofline.md; 

www.perfectum-module.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr.1 Servicii de confecțio-
nare a unui container modular 
gata echipat cu livrare și montare 
la PV Tudora

44200000-2 1 buc

nr. 95/COP/22 
din 20.07.22 196488,00

2 Lotul nr.2 Servicii de confecțio-
nare a unui container modular 
gata echipat cu livrare și montare 
la PV Giurgiulești

44200000-2 1 buc

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

3. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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:igor.jidobin@europrofline.md
mailto:contestatii@ansc.md


169

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ____  din_25.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Localitate mun. Cahul

IDNO 1013603001636

Adresa Str. Ștefan cel Mare, 27

Număr de telefon/fax 0299/3-29-12, 2-07-73

E-mail 0299/2-54-86

Adresa de internet cs.cahul@ms.md, 

Persoana de contact Podvalenco Irina, podvalencoi1986@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția Medico-Sanitară Publică

Obiectul de activitate-servicii  medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție Amestecuri lactate uscate pentru copii primului an 
de viață.

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1654515796562
Data publicării: 06.06.2022
Link-ul:  https://achizitii.md/ru/public/tender/21057700/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. _8_ din _27 iunie 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

mailto:cs.cahul@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654515796562
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Denumire SC FET-AT SRL
IDNO 1006600064115
Date de contact 

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

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimi-
rescu 12/2-10, tel mob: 079559019

Email: fetatmd@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lotul 1. Amestecuri lactate 
uscate pentru copii primului 
an de viață

15511700-0 1 lot Nr.48 din 
05.07.2022 241360,0

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


171

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 49/A/22 din 25.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționa-
le în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Consumabile pentru imprimantele Xerox
Anunțul de participare Nr.:   MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1656055756298

Data publicării: 24.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21058991/

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 □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656055756298
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

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. 
49/D/22 din 14.07.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire F.P.C.„Aproservice-X” S.R.L.

IDNO 1002600054286

Date de contact 

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

MD 2004, mun. Chișinău, str. Nicolae Costin, 4a

info@xerox.md 022 -210-490

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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Consumabile Xerox 30125100-2 conform solicită-

rilor

nr.90/
LP/22 din 

19.07.2022
156890,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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:info@xerox.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.65/22 din 22 iulie 2022 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Min-
isterului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Număr de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66
E-mail mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact Mihail Turanin
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

--------

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a unei cazărmi din cadrul Brigă-
zii 1 infanterie motorizată, mun. Bălți

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1654945201027
Data publicării: 11.06.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058180/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerin-
țele de participare la concurs

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: 
NU.

--------

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

 
 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654945201027
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058180/lot/
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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.103/22 din 11 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. ”Vladmih Company”
IDNO 1014602000950
Date de contact 

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

Adresa: MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr.2;

Tel: 069 32 39 03;

E-mail: srlvladmih@mail.ru.
Întreprindere mică sau mijlocie Nu
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reparație capitală a unei 
cazărmi din cadrul Brigăzii 1 infan-
terie motorizată, mun. Bălți

45453000-7 1 lucrare 14/570 din 
22.07.2022

15 955 038,00

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 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


175

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14/22 din 08.06.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000783

Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b

Număr de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-73, 022 72-80-47

E-mail serviciu.medical@mai.gov.md

Adresa de internet -

Persoana de contact Mariana Boghii

(022-25-41-73 mariana.boghii@mai.gov.md)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care asigură asistența medicală primară, spe-
cializată de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă 
performanță pentru angajații și personalul pensionat al Ministe-
rului Afacerilor Interne

 
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)

Valoarea estimativă a achiziției nu depășește 800000 lei.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri V 

Servicii □       

Lucrări  □       

Obiectul de achiziție Tehnică de calcul și echipamente informatice

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1655728977980

Data publicării: 20.06.2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21058687/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică V 

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
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655728977980
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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. 21/22 din 12.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire BTS PRO
IDNO 1008600061565

Date de contact 

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

MD 2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V,                 022 
870 140

bg@bts.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Imprimantă multifuncțională 
alb/negru de oficiu 30100000-0 9 buc. 202/22 din 

22.02.2022 91 674,18

2
Ecran pentru proiector

30100000-0 2 buc. 202/22 din 
22.02.2022 4 524,00

Denumire TRIOMAC SRL

IDNO 1006606001224

Date de contact 

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

MD 3501, or. Orhei, str. Ștefan cel Mare, 3, of.16              079414881 

tenders@scop.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

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

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclusiv 

TVA

3 Distrugător de documente 30100000-0 5 buc. 203/22 din 
25.07.2022 28 920,00

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

mailto:bg@bts.md
mailto:tenders@scop.md
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2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor 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-
ziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

de atribuire  a contractului de achiziții publice privind achiziționarea

Serviciilor de control tehnic de autor pentru obiectul „Reparații capitale a sediului Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Siste-

mului Penitenciar”.

Nr. 19/001 din 08.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/

Persoana de contact 
Chetrean Maria, 022 - 409-748 

mariana.leu@anp.gov.md 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate Instituție cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără 
Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare

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

În conformitate cu prevederile art. 56 pct. (1) lit. c) din 
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul con-
tractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări și de servi-
cii, poate fi utilizată procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare dacă: din motive teh-
nice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor ex-
clusive, un singur operator economic dispune de bunurile, 
lucrările și serviciile necesare și nu există o altă alternativă, 
condițiile contractului fiind valabile pe toată durata de exe-
cutare a lucrărilor de construcție până la darea în exploatare 
a obiectivului. Totodată, în vederea asigurării verificării exe-
cuției corecte a acestor lucrări, conform prevederilor Legii nr. 
721/1996 privind calitatea în construcții (art. 22, alin.1, lit. d), 
investitorii sunt responsabili de asigurarea verificării execuţiei 
corecte a lucrărilor de construcţii prin responsabili tehnici ates-
taţi sau agenţi economici de consultanţă specializaţi și autorii 
proiectelor, pe tot parcursul lucrărilor.

La fel, conform prevederilor art. 23 lit. g) din Legea  nr. 
721/1996 privind calitatea în construcții „Proiectanţii de con-
strucţii au obligația de a  stabili modul de tratare a neconformi-
tăţilor și defectelor apărute în execuţie,din vina proiectantului, 
precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluţiilor adoptate”. 

Tipul obiectului contractului de achiziție R Servicii 

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md


179

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

Obiectul de achiziție

Servicii de control tehnic de autor pentru obiectul „Re-
parații capitale a sediului Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului 
unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar”.

Anunțul de participare Nr:  fără publicare
Data publicării: - 
Link-ul: -202215742 NFP

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

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 19/001 din 07.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „GEOCONSTRUCT”
IDNO 1005600046006
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. G. Grosu, 3, ap. 36; Telefon: 068009091, 
069509890; geoconstruct@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu R       

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/

 un.m.

Nr. și data con-
tractului

Suma, 

inclusiv TVA

1. 

Servicii de control tehnic 
de autor pentru obiectul 

„Reparații capitale a sediului 
Administrației Naționale a 

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

Penitenciar”

71248000-8

1 obiect/

conform situației 
de facto

22 PN

08.07.2022
22 023,15 lei

 
Alte informații:

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

R Nu        

mailto:geoconstruct@mail.ru
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

R Nu      
Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor: -

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 4 din 10.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia educatie, cultura, tineret, sport si turizm Căușeni
Localitate Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
IDNO 1008601000927
Adresa Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Număr de telefon 0243-2-24-86, 0243-2-30-96.
Număr de fax -
E-mail iordan.i@bk.ru , dgitscauseni@gmail.com 
Adresa de internet  http://www.causeni.educ.md/
Persoana de contact Iordan Igor

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație Deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1573743270618
Data deschiderii ofertelor 05.12.2019
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1573743270618
Data publicării în BAP 14.11.2019

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări Ö
Obiectul de achiziție Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Pro-

fesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic 
„Ștefan cel Mare și Sfînt ” din s. Taraclia, r-l Căușeni

Cod CPV 45400000-1
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu Ö

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat Ö

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573743270618
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573743270618
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45400000-1
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Data deciziei de atribuire a contractului 14.01.2020  

Operatorului economic cîștigător SC Foremcons SRL

Date de contact ale  operatorului economic 022-73-83-18

Nr. contract de achiziție Nr. 40 

Data contract de achiziție 25 februarie 2020

Valoarea contractului de achiziție 15 299 873,45

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 13(treisprezece) luni

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, 
Valoarea modificărilor -
Informații privind creșterea prețului în urma modi-
ficării

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

Nu se aplică  Ö
Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu 

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante -

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

      Lucrările achiziționate în rezultatul Licitației deschise ocds-b3wdp1-MD-1573743270618 din 14 noiembrie 2019 
sînt lucrări de reparație capitală a blocului de studii a fostei scolii profesionale pentru Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare 
și Sfînt din s. Taraclia r-n Căușeni”. În baza proiectului de execuție a lucrărilor s-au executat lucrări de reparație la ur-
mătoarele categorii:

1. Lucrări de construcții (Marca SA).

2. Lucrări de construcții (Marca C).

3. Încălzirea.

4. Ventilația.

5. Alimentarea cu energie electrică. Bloc A, B, C.(Marca AEE).

6. Automatizarea (Marca AIVC).

7. Semnalizare de incediu. (Marca SI).

8. Bloc A. Bloc de studii. Rețele interioare de apă și canalizare.

9. Galerie. Rețele interioare de apă și canalizare.
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VI. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

         Conform procesului verbal de terminare a lucrărilor nr. 1 din 04.07.2022, a 
rămas suma de 189 525,86 lei, sumă disponibilă rămasă în urma inventarierii 
lucrărilor executate.

VII. Rezultatele examinării:

      În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție 
publică Nr. 11 din 10.08.2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 4 din 10.08.2022 privind:

Micșorarea valorii contractului.
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/acordului-cadru

Nr. 1 din 05.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012, mun. Chișinău,  Piața Marii Adunări Naționale 

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

(nume, prenume, telefon, e-mail)

L.Cemirtаn

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției Lucrări de construcţii de linii telefonice și de comunicaţii 

și lucrări auxiliare
Cod CPV 45232300-5
Valoarea estimată a achiziției 375 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650346443061
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1650346443061?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 19.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.05.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic Energotel Grup S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 137

Data: 07.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 346 388,18 MDL

Inclusiv TVA: 415 665,82 MDL
Termen de valabilitate 05.10.2022
Termen de execuție Până la 20.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de execuție/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele: 
Temeiul juridic Art.76, alin. (7), pct. 2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu se aplică

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

Nu au fost operate alte modificări

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:
Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul contractului: 415 665,82 MDL, inclusiv TVA.
După modificare: 
Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul contractului: 291 789,84 MDL, inclusiv TVA.
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- În temeiul Notei informative parvenite din partea secției Infrastructura fizică și profilaxie, la data de 03.08.2022 pri-
vind necesitatea micșorării valorii Contractului de antrepriză nr. 137 din 07.06.2022, pe motiv că executarea lucrărilor  
– Capac sau grătar cu ramă din fontă –  nu urmează a fi executate de către Antreprenor. 

- Totodată, lucrările preconizate pentru Obiectivul Y215 – Y97, Cablu FO-4 G.652 trebuie excluse, pe motiv că cablul 
a fost furnizat de către Beneficiar.   

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 05.08.2022 a fost înche-
iat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Energotel Grup 
S.R.L.

Nr. 1 05.08.2022 243 158,20

 MDL

291 789,84    
MDL
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1617356212352-2 din 05.08.2022

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 Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 

R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 
(Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 29 401 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617356212352
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD -
1617356212352?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 02.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fon-
dului rutier pentru drumuri publice naționale]

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

04.05.2021

Denumirea operatorului economic S.C.”Dromas-Cons” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/117
Data:13.05.2021

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 22 395 741,50
Inclusiv TVA: 26 874 889,80

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție Decembrie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 

(7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

        În procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv, grupul de lucru tehnic, în componența (conform procesu-
lui-verbal din 25.07.2022):

                    Tatiana Rogovei, Șef direcție implementare proiecte Î.S.„ASD”                  

                    Piotr Dacin, Director general S.R.L. „Dromas-Cons”.

                   Valeriu Severin,  Director general S.R.L. „Universinj”

                   Valeriu Pînzaru, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”

a examinat situația la obiectul ” Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara 
de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)” și a constatat următoarele:

    Antreprenorului a achiziționat utilaje de ultimă generație, care la așternerea stratului de beton permite întă-
rirea taluzului fără a fi necesar amenajarea stratului de piatră spartă h=10 cm, astfel îmbunătățind considerabil 
parametrii tehnici a betonului așternut. Reieșind din cele expuse, se propune modificarea constructivului rigole-
lor trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4m; h=0,4m) pe sectoarele de drum PC 306+20 – PC 309+50 și PC 
311+17 – PC 311+39, cu excluderea amenajării pietrei sparte h=10 cm din lucrările de consolidare a taluzurilor 
șanțurilor laterale betonate, cu mărirea grosimii betonului taluzurilor de la H=8cm până la H=12cm, cu condiția 
asigurării coeficientului de compactare K=1,0, a pământului de sub betonul așternut și  respectarea specifica-
țiilor tehnice ale proiectului de execuție precum și a normelor tehnice în vigoare, cu menținerea costurilor și 
termenilor de realizare a lucrărilor contractate.

       S.A.,, RED-Nord” oficiul r-ul Sîngerei, a informat prin demersul nr. 108 din 03.05.2022 că în urma lucrărilor de 
reparație curentă a LEA 10kVVF 7AL s. Cubolta la intersecția  LEA 10kVVF 7AL cu traseul G27 la intrarea în locali-
tate, s-a ridicat săgeata conductorilor până la 7,4 m ceia ce corespunde cu cerințele p.2.5.258 tab.2.5.35 ,,ПУЭ”. În 
contextul celor expuse, se solicită excluderea lucrărilor prevăzute în proiectul de execuție pentru reamenajarea 
liniei de înalta tensiune de 10 kV de la  PC 262+02.

     În acest sens s-au întocmit  devize la volumele de lucrări care urmează a fi modificate în devizul general în pre-
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țurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul 
execuției lucrărilor pentru amenajarea rigolelor trapezoidale din beton monolit.

           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 mo-
dificarea valorii contractuale, conform  devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu în-
târziere, 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 04.08.2022 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 06-14/117 din 13.05.2021.

Denumire operator economic Lucrări modificate, lei inclusiv TVA

S.C.”Dromas-Cons” S.R.L. (-) 62 898,96
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  21054185  din  08.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Natalia Țurcanu, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și 

produse conexe sau auxiliare  pentru anul 2022, 
etapa I

Cod CPV 44000000-0
Valoarea estimată a achiziției 952.133,50 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648638045527
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054185/

Data publicării anunțului de participare 30.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

IV. Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri      

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 102/22 din 29.04.2022

Denumirea operatorului economic „ Vermilion” SRL  

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 06-92/22 din 12.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Inclusiv TVA:  464440,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

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

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează cu: 81792,00 lei inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

- 

Alte informații relevante -

VI. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Operatorul economic „Vermilion” SRL a fost contractat pentru următoarele  loturi și cantități (la care se necesită 
modificare):

Lot 10. Vopsea, hidroizolant, diluant

- Lot 10.3 Vopsea email -540kg (însă operatorul economic nu dispune de bunurile date în stoc și nu acceptă majorare);

- Lot 10.4 Diluant -60kg;

- Lot 10.5 Chit pentru lemn-20kg;

- Lot 10.6 Chit p/u rosturi-20 kg;

- Lot 10.7 Coler-60kg.

Lot 27. Parchet laminat -1000 m2;

Lot 28. Folie polistiren -1000 m2;

Lot 29. Șapă autonivelantă-550 buc.

După modificare:

Lot 10. Vopsea, hidroizolant, diluant

- Lot 10.4 Diluant -69kg;

- Lot 10.5 Chit pentru lemn-23kg;

- Lot 10.6 Chit p/u rosturi-23 kg;

- Lot 10.7 Coler-69kg.

Lot 27. Parchet laminat -1150 m2;

Lot 28. Folie polistiren -1150 m2;

Lot 29. Șapă autonivelantă-632 buc.
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VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu apariția necesității de a efectua lucrări de reparații în mod de urgență pe mai multe obiective. Astfel, 
reparațiile date necesită un volum adăugător de materiale de construcții decât cele inițial planificate, motiv pentru 
care se propune majorarea a 15% pe pozițiile indicate la punctul anterior.

VIII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis conform deciziei grupului de 
lucru nr. 187/22 din 02.08.2022 încheierea următorului acord adiţional:

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asoci-
ere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

„Vermilion” SRL  Cu capital autohton A c o r d 
aditional 
nr. 1

08.08.2022 68160,00 81792,00

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

Nr. 71/22 din 12 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003865
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon 022828332
Număr de fax 022828375
E-mail oficial proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet www.procuratura.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vacarciuc Ghenadie, 022828326,

ghenadie.vacarciuc@procuratura.md
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □
Obiectul achiziției Hârtie xerografică A4
Cod CPV 30100000-0
Valoarea estimată a achiziției 632000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654156162976
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654156162976

Data publicării anunțului de participare 02 iunie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Nu se atribuie

 
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 Uni-
unii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție Decizia nr.62/22 din 24.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL „OZER GROUP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 55/22

Data: 01 iulie 2022

mailto:proc-gen@procuratura.md
http://www.procuratura.md
mailto:ghenadie.vacarciuc@procuratura.md
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 542490,00
Inclusiv TVA: 650988,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție La solicitare

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezilierea contractului □
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 Privind achizițiile publice, 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se atribuie
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice (după caz)

Nu se atribuie

Alte informații relevante Nu se atribuie
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

_____________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prin înștiințarea din 10.08.2022, SRL „Ozer Group” a anunțat Procuratura Generală despre imposibilitatea livrării bunu-
rilor (Hârtie xerografică A4) invocând motivul că compania de logistică și producătorul care livrează marfa în Republi-
ca Moldova nu și-au onorat obligațiile asumate.

Anexe:

Înștiințare din 01.08.2022 – 1 filă;

Înștiințare din 10.08.2022 – 1 filă;

Scrisoare din 09.08.2022 – 1 filă.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 55/22 din 01.07.2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind rezilierea contractului

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „OZER GROUP” 1/22 12.08.2022

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. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1018601000021
Adresa str. Gh. Asachi, nr. 67A 
Număr de telefon (022)574519
Număr de fax -
E-mail oficial achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet www.ansp.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Chiper Natalia

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere 

civilă auto internă
Cod CPV 66514100-7
Valoarea estimată a achiziției 30 000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1645772381218
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052410/

Data publicării anunțului de participare 25.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

Nr. 23 din 22.03.2022

Denumirea operatorului economic ”Grawe Carat Asigurari” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 195

Data: 31.03.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 263327,06 lei
Inclusiv TVA: 263327,06 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □ V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ pre-
stare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic lit.c, alin. (7), subalin. (1) art.76 din Legea Nr. 

131/2015 privind achiziţiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 26327,70 lei (inclusiv TVA).
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

La data de  25.02.2022ANSP a inițiat procedura de achiziționare a Serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto internă cu încheierea la data de 31.03.2022  acontractului nr. 195 de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto internă, înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr. 2022-0000008285.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 26 iulie 2022 Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au donat Agenției Naționale pentru 
Sănătate Publică 15 mașini pentru serviciul național de vaccinare. Cu ajutorul vehiculelor, vor fi efectuate vizitele de 
supervizare și suport în procesul de vaccinare.Evenimentul a făcut parte din activitățile tehnice planificate în cadrul 
parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Biroul Regional OMS pentru Europa de suport al procesului de vaccinare 
împotriva COVID-19 și vaccinarea de rutină în cele șase țări ale Parteneriatului Estic al UE — Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Astfel, în conformitate cu  contractul nr. 202900832 semnat la data de 06.07.2022 între OMS și ”DAAC Aotosport”SRL 
, Agenția Națională pentru Sănătate Publică  a primit cu acordul Biroul de coordonare a OMS din RM 15 automobile 
de marca ”Dacia Sandero Stepway Essential 1.0 Tce 90 cp”, care urmează a fi supuse procedurilor de asigurare obli-
gatorie  de răspundere civilă auto internă. Reieșind din aceasta, este necesar de a majora contractul de asigurare în 
vigoare pentru anul 2022 cu prestatorul SRL ”Grave Carat Asigurări”SA pînă la 15% din valoarea inițială ce constituie 
cu 26327,70 lei. 

III.  Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind: modificarea contractului nr. 195  din 31.03.2022

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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”Grawe Carat Asigurari” SA 1 26327,70lei 26327,70 lei 

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

de achiziții publice

Nr. 75 din 10 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Zîrnești, r-l Cahul
Localitate s.Zîrnești
IDNO 1007601008317
Adresa com.Zîrnești.r-l Cahul
Număr de telefon 029959735;067250401
Număr de fax
E-mail oficial primaria.zirnesti@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Beju Nicolae  067250401

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Altele: modificarea contractului 
Obiectul achiziției Dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu apă în 

s.Zîrnești,r-nul Cahul.Turn de apă.
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 981000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21047036
Link:ocds-b3wdp1-MD-1637216538213

Data publicării anunțului de participare 18.11. 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

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

02.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Liaicul
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:75

Data:10.12.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637216538213
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:779049,16
Inclusiv TVA:934858,96

Termen de valabilitate 30.12.2022
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Acord adițional nr.1 din 02.08.2022
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)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Sau exclus din devizul local nr.7-1-1 lucrările de amenajare a teritoriului turnului și anume nivelarea 
terenului,semănarea,udarea gazonului,sădirea copacilor,copacii și altele în sumă de 64308,70 lei în legatură cu faptul 
că sa propus pe viitor să instalăm panouri fotovoltaice pe acest teritoriu pentru alimentarea fântânii arteziene cu 
energie produsă de panouri.

Sa instalat la propunerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență  adăugător un hidrant antiincendiar și au 
fost schimbate trei țevi (28,8 m) la fântâna arteziană în sumă de 25415,39 lei 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.75_din 10.12.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional Nr.1 din 02.08.2022 privind micșorarea valorii contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Liaicul 1 02.08.2022 735661,48 882793,78

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1015620000128 
Adresa Mun. Chișinău, str._Calea Ieșilor 21 (blocul I), str. Tru-

șeni 3 (blocul II)
Număr de telefon 022742918
Număr de fax ---
E-mail oficial ipltnataliadadiani@gmail.com
Adresa de internet ---
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cercel Doina,
Tel.: 068535107, 
e-mail: cercedl@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției „Servicii de reparație curentă la blocurile de studii a 

IPLT „Principesa Natalia Dadiani”” REPETAT
Cod CPV 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere și de re-

parare
Valoarea estimată a achiziției 416 963,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1655803128593

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21057771/ 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 21 iunie 2022, 12:57
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=50800000-3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655803128593
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057771/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057771/
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

12.07.2022

Denumirea operatorului economic „Quantis Eco” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Contractul nr. 17

Data: 19.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 344 057,36

Inclusiv TVA: 412 868,83
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30 de zile din momentul semnării contractului și 

primirii ordinului de inițiere a serviciilor din partea 
autorității contractante.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 

76, alin. (7), pct. 2.:

„(7) Contractele de achiziţii publice/acor-
durile-cadru pot fi modificate, fără organizarea 
unei noi proceduri de achiziție publică, în urmă-
toarele situaţii: 2) atunci cînd sînt îndeplinite în 
mod cumulativ următoarele condiţii:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o autoritate contractantă 
care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a 
contractului;

c) creșterea preţului nu depășește 15% din 
valoarea contractului de achiziţii publice/acor-
dului-cadru iniţial;”

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu suma de 61 
827,35 lei.

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

Nu a avut loc.
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Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 21.06.2022, autoritatea contractantă a publicat în mod repetat pe portalul achizitii.md procedura de achi-
ziție a serviciilor de reparație curentă la blocurile de studii a IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, care prevede reparația 
pardoselii în cabinetul nr. 7, reparație în cabinetul nr. 26 (Clasa Viitorului), reparația clasei de teatru din blocul II și re-
parația unui wc din blocul II. În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat 
câștigătoare oferta operatorului economic SRL „Quantis Eco”, cu care a încheiat contractul nr. 17 din 19.07.2022, în 
valoare de 412 868,83 lei.

Ulterior modificării contractului de antrepriză, la caz majorării acestuia, urmează a fi efectuate un șir de lucrări la cabi-
netul nr. 7,  cabinetul nr. 26 și clasa de teatru din blocul II, unde în urma demontării pardoselilor, pregătirii pereților și 
tavanelor, s-a atestat o suprafață mult mai defectă și deplorabilă a acestora, ce necesită un șir de lucrări suplimentare, 
ce nu puteau fi prevăzute inițial în contract.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma executării contractului nr. 17 din 19.07.2022, în cabinetul nr. 7,  cabinetul nr. 26 și clasa de teatru din blocul II, 
în procesul de demontare a pardoselilor vechi, a pregătirii pereților și tavanelor pentru vopsire, s-a atestat o suprafață 
mult mai defectă și deplorabilă a acestora, ce necesită un șir de lucrări suplimentare, ce nu puteau fi prevăzute inițial 
sub nici o formă la momentul desfășurării procedurii de achiziție publică.

Prin urmare, reieșind din faptul că operatorul economic SRL „Quantis Eco” execută cu bună credință contractul preno-
tat supra, s-a considerat relevant de către grupul de lucru ca aceștia să execute lucrările suplimentare necesare pentru 
finalizarea cât mai rapidă și calitativă a serviciilor de reparație curentă a claselor menționate și pregătirea acestora în 
termeni cât mai restrânși către noul an de studii.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 17 din 
19.07.2022, a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 11.08.2022, privind majorarea valorii contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Quantis Eco” Nr. 1 11.08.2022 +51 522,79 +61 827,35

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. 06 din 08.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Budești
Localitate Sat. Budești, mun. Chișinău
IDNO 1007601008384
Adresa Sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău 131
Număr de telefon 022418000
Număr de fax 022418001
E-mail oficial contabilbudesti@gmail.com
Adresa de internet www.budesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Berdan Ecaterina 

022418000/069327919

contabilbudesti@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Construcția “Rețele de canalizare din s. Budești, mun. 

Chișinău (sector locativ D)”
Cod CPV 45232400-6
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21039000
Link: ocds-b3wdp1-MD-1619503893776

Data publicării anunțului de participare 27.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.05.2021

mailto:contabilbudesti@gmail.com
http://www.budesti.md
mailto:contabilbudesti@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619503893776
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Denumirea operatorului economic SC “Luxconsistem” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 67

Data: 04.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3878357,07

Inclusiv TVA: 4654028,48
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 210 zile (7 luni)

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

Termenul de executare și de valabilitate modificate pînă la data 
de 31.12.2022 prin acordul adițional Nr. 156  din 02.12.2021

Alte informații relevante Termenul de executare și de valabilitate modificate pînă la data 
de 31.12.2022 prin acordul adițional Nr. 156  din 02.12.2021

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

_ Achizițiile publice sau desfășurat pentru obiectul construcția “Rețele de canalizare din s. Budești, mun. Chișinău 
(sector locativ D)” 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_ _ Pentru desfășurarea lucrărilor Primăria satului Budești a încheiat Contractul de finanțare nr.2/4789-6300 din data 
de 15.04.2021 cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului reprezentat prin Ministru- Ion PERJU prin 
care conform deciziei Consiliului de Administrare a Fondului Ecologic Național din 22.03.2021 acordă finanțare ner-
ambursabilă pentru implimentarea Proiectului nr.6300 „Construcția rețelelor de canalizare în Budești”. Fondul Ecolog-
ic Național la data de 29.09.2021 a transferat prima tranșă în sumă de 686399,12 lei. În urma restructurării Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care a necesitat mult timp , a două tranșă a fost transferată la data de 
23.11.2021 în sumă de 837875,88 lei. Respectiv, din cauza lipsei de surse financiare din partea Fondului Ecologic 
Național a fost imposibilă achitarea și finisarea lucrărilor la obiectivul construcția “Rețele de canalizare din s. Budești, 
mun. Chișinău (sector locativ D)” și era strict necesar de modificat și prelungit termenul de executare pînă la data de 
31.12.2022 și valabilitatea contractului nr. 67 din 04.06.2021 cu SC „Luxconsistem” SA (c/f: 1005600055734)  pînă la 
data de 31.12.2022. Totodată, menționăm faptul ca cu Fondul Ecologic Național, la fel a fost semnat Acord adițional 
de prelungire a Contractului de finanțare sus menționat. Lucrările au fost executate și continuă a fi executate pănă 
în prezent, însă pe parcursul desfășurării lucrărilor au apărut solicitări sub formă de cereri de la locuitorii sectorului D 
de modificare a amplasarii unor construcții ale rețelei, au apărut locuințe noi care nu au fost incluse în proiect,fiind 
sector nou locativ, ceea ce presupune noi lucrări și mărirea lungimii rețelei, ceea ce se coordoneaza cu firma ce este 
responabilă de supraveghere de autor și cu responsabilul tehnic. Situația respectivă se datorează faptului ca proiectul 
a fost elaborat în anul 2015, ceea ce si denotă faptul că în acesată perioadă de timp au avut multe schimbări în sector-
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ul respectiv. Această situație nu a putut să fie prevazută anterior de către autoritatea contractantă ceea ce presupune 
angajarea în executarea continuă a lucrărilor conform cererilor deoarece aceste lucrări sunt pentru locuitorii satului 
și satisfacearea necesităților lor, pentru dezvoltarea infrastructurii.

     Este imposibilă divizarea acestor lucrări printr-o procedură nouă, caci acestea depind de continuitatea 
îndeplinirii lucrărilor conform normelor tehnologice cît și de securitate. Lipsa de surse financiare din partea 
finanțatorului este o circumstanță pe care Primăria satului Budești ca autoritatea contractantă nu a putut 
să o prevadă cît și apariția multor schimbări în sectorul respectiv, care s-au depistat la solicitările locuito-
rilor,deoarece este un sector locativ nou ce se află în permanentă schimbare, prin construcția caselor de 
către proprietari, prin vînzarea-cumpărarea terenurilor, prin divizarea acestora.  

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 06 din 08.08.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind construcția “Rețele de canalizare din s. Budești, mun. Chișinău (sector locativ 
D)” 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)majorare

Inclusiv TVA

SC „Luxconsis-
tem” SA

147 08.08.2022 581745,52 698094,62

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____33______ din ________16.08.2022________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009 mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon 022-26-46-48
Număr de fax -
E-mail oficial info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Prisacari Iuliana (iuliana.fulea@ansa.gov.md)

022-26-46-48
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a 

momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia
Cod CPV 60441000-4
Valoarea estimată a achiziției 17 556 480,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1642753128758
Link-ul: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1642753128758?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 21.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Numărul anunțului în JO S: 2022/S 005-010420 

 Status: Publicat: 07/01/2022 00:00

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 Uni-
unii Europene

Nu □         Da þ

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642753128758?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642753128758?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.07 din 21.03.2022

Denumirea operatorului economic FPC “GGA International Grup” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 85 LD

Data: 04.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 17 556 480,00 lei

Inclusiv TVA: 21 070 080,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic art.76 alin.(7) pct.2) lit. a) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 pri-
vind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)   - 4 753 837,58 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea micșorării contractului a survenit din cauza restricționării zborurilor pe anumite regiuni ale țării, ceea 
ce a împiedicat distribuția a 259 943 de momeli vaccinale pe întreg teritoriu Republicii Moldova conform cerințelor 
prestabilite în caietului de sarcini.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 85 LD din 04.04.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului .                                                                                                                                                 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modi-
ficărilor

Suma finală a contrac-
tului

FPC”GGA Internațional 
Grup” S.R.L.

AA 159 LD din 
15.08.2022

- 4 753 837,58 16 316 242,42

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 12.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon 022259648
Număr de fax ---
E-mail oficial politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandru BOȚAN

alexandru.botan@border.gov.md 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP 
Obiectul achiziției Hîrtie A4
Cod CPV 42512510-6
Valoarea estimată a achiziției 289 870,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651649066845
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055936/

lot/11572155/ 
Data publicării anunțului de participare 04.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu X    Da 

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

30.05.2022

Denumirea operatorului economic OZER Group SRL

http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055936/
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 103
Data: 07.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 244 200,00
Inclusiv TVA: 293 040,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție în termen de 30 zile, după înregistrarea contractului la 

Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiunea contractului X 

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 77, alin. (1), (2) din Legea 131/2015 privind achiziţiile pu-

blice 

pct.8. din contractul nr.103 din 07.06.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -----
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

NU

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Încetarea livrării bunurilor conform contractului nr.103 din 07.06.2022 încheiat de IGPF și SRL Ozer Group..

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Operatorul economic SRL Ozer Group nu este în posibilitate de a livra bunurile contractare conform Contractului nr. 
103 din 07.06.2022

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 45 din 
09.08.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea contractului nr.103 din 07.06.2022 încheiat 
de IGPF și SRL Ozer Group.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Ozer Group 1 12.08.2022 --- ----

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 DE INTENȚIE
din   22.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-320, 022-436-490, 022-436-388
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-320, 022-436-490, 022-436-388

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și 
(4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total 
și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 
și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-
ciilor/lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

Lot 1 45231000-5

Reparația curentă a cablurilor de 
putere la Stațiile de Pompare (la 
necesitate reparație sau înlocui-
rea în dependență de rezultatele 
încercărilor) 

1/un Conform Caietului de 
Sarcini 250 000,00

Lot 2 45231000-5

Reparația curentă a cablurilor de 
putere la Centralele Termice mun. 
Chișinău (la necesitate reparație 
sau înlocuirea în dependență de 
rezultatele încercărilor) 

1/un Conform Caietului de 
Sarcini 115 000,00

Lot 3 45231000-5

Reparația curentă a cablurilor de 
putere la Centralele Termice Sub-
urbii (la necesitate reparație sau 
înlocuirea în dependență de re-
zultatele încercărilor)

1/un Conform Caietului de 
Sarcini 57 500,00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 422 500,00

 
 
 
 

https://achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu
 
Alte informații:

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

22.07.2022

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

 
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 16.08.2022                

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 022-436-388, 022-436-347
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Onoi Victoria
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale ●

      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ●Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub inciden-
ța actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de aer 
fierbinte ТГМ-96Б Nr.2.

Anunțul de participare Nr: 21058462
Data publicării: 16 iunie 2022, ora 10:26.
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655362537326

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: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 4
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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. 
86 din 18.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire “TEHENERGO GRUP” S.R.L.
IDNO 1003600041649

Date de contact 

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

Republica Moldova

mun. Chișinău,  

str.Ginta Latină ½, ap.49

tel: 022-385-522

e-mail: tehenergo-grup@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □           

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □         

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

“ TEHENERGO GRUP”S.R.L.
1 Achiziția și schimbarea ele-

mentelor canalelor de aer 
fierbinte ТГМ-96Б Nr.2.

44100000-
1

12 buc. nr. 2022186

din 16.08.2022

2 346 477,87

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Din  27.06.2022           

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 022-439-490, 022-436-388, 022-436-496
E-mail tender@termoelectrica.md

licitatii@termoelectrica.md 
Adresa de internet www.termoelectrica.md 
Persoana de contact Postica Efrosinia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o auto-
ritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale □      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ● Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actu-
lui normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, 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-ca-
dru

Bunuri □     

Servicii □       

Lucrări □  

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a turbinei ПТ-80/100-
130/13 Nr.3, controlul metalului și prelungirea resursei 
de exploatare a turbinei,

reparație capitală a generatorului TВФ-120-2УЗ  Nr.3

Anunțul de participare -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:tender@termoelectrica.md
mailto:licitatii@termoelectrica.md
http://www.termoelectrica.md
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 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.108 din 27.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”HORUS” S.R.L

IDNO 1002600011498

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai 
Sadoveanu 4/10 

e-mail: info@horus.energy

tel. 022 401 354
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 □  

“Vibropribor” S.R.L. -  3.233.477,41 lei in-
clusiv TVA ceea ce constituie - 50%- din 

valoarea totală a contractului.
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridi-
cate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontrac-
tat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV Nr. și data contrac-

tului
Suma, inclusiv 

TVA
”HORUS” S.R.L

1

Lucrări de reparație capitală a 
turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3, 
controlul metalului și prelungirea 
resursei de exploatare a turbinei,

reparație capitală a generatorului 
TВФ-120-2УЗ  Nr.3

45251000-1 nr.2022154 din 

27.06.2022

6.466.954,82

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

mailto:info@horus.energy
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2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Din 01.08.2022   

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, 022-436-496
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Victor Barbîroș
Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale □      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ●Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea robinetelor, vanelor și regulatoarelor de presi-

une
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1653914489367

 21057355
Data publicării: 30.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653914489367

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653914489367
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653914489367
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653914489367
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

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. 
125 din  12.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire

IDNO 1017600051889

Date de contact 

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

Republica Moldova, Mun.Chisinău,

str.Alba-Iulia 97/3,of.53

e-mail: gmcpdep@gmail.com,

tel. 068021495
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea contrac-
tului.

Lot 1 – 27 180,00

 Lot 2 – 184 632,00

Lot 3 – 45 324,00

Lot 4 – 71 052,00

Lot 6 – 41 628,00

Lot 7 – 14 700,00

Lot 8 – 17 424,00

Lot 9 – 15 408,00

     Lot 10 – 1 338 912,00

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

mailto:gmcpdep@gmail.com
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Nr. 
crt. Denumirea bu-

nurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA
GMC„Engineering” SRL

1
Lot 1.  Vană inox

42100000-0
Nr. 2022180 

din 29.07.2022

27 180,00

2
Lot 2. Vană din 
fontă

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

184 632,00

3
Lot 3. Ventil din 
fontă, Supapă 
hidrant 

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

45 324,00

4
Lot 4. Ventil-mufă 42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

71 052,00

5
Lot 6. Supape 
МИК

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

41 628,00

  6
Lot 7. Diafragme 
din cauciuc pen-
tru supape МИК 42100000-0

Nr. 2022180 

din 29.07.2022 14 700,00

7

Lot 8. Evacuator 
de aer automat

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

17 424,00

8

Lot9. Supapă de 
reținere

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

15 408,00

9

Lot 10. Regulator 
de presiune

42100000-0 Nr. 2022180 

din 29.07.2022

1 338 912,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect 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 atri-
buirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui con-
curs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice 
printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr .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 Tractor dotat cu utilaje comunale

Anunțul de participare Nr.:
Data publicării: 20.05.2022 ora 13:46

Link: e-licitatie.md/contract-notice/35911

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
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. 75 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Ozoteh Impex” SRL

IDNO 1011600000140

Date de contact tel. 069898784, e-mail:director.vanzari@ozonteh.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare 
pentru atribuirea contractului.

1 276 040,00 lei, cu TVA - valoarea ofertei câștigătoare

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcon-
tractat 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 Tractor dotat cu utilaje 
comunale 34100000-8 1 buc

69 04.07.2022
1 276 040,00 

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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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 Servicii de transportare a angajaților
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării: 05.05.2022 ora 14:48
Link: e-licitatie.md/contract-notice/35378

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

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2
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. 
74 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Nighedi-Trans” SRL
IDNO 1002600007710
Date de contact tel. 069377324, e-mail: nigheditrans@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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în con-
siderare pentru atribuirea contractului.

1 314 000,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare
2 036 700,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai ridicate

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 Servicii de transportare 
a angajaților 601030000-8 Conform foaiei 

de parcurs km 74 11.07.2022 1 576 800,00

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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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 Materiale și lucrări de montare a sistemului de încălzire a 
halelor de reparație a transportului electric, situate în mun. 
Chișinău.

Anunțul de participare Nr.:
Data publicării: 20.05.2022 ora 14:15
Link-ul:e-licitatie.md/contract-notice/35915

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
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2
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. 
80 din 29.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Climatic”SRL
IDNO 1005606002567
Date de contact tel. 022 42 23 47, e-mail: rezan_alexandru@climatic.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în con-
siderare pentru atribuirea contractului.

1 280 170,49 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigă-
toare

1 932 164,47 lei, fără TVA -valoarea ofertei celei mai 
ridicate

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 „Climatic”SRL 09300000-2 1 proiect 75 18.07.2022 1 536 204, 58
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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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.150A din 22.08.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și servici-
ilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri √       

Obiectul de achiziție RFQ_141 - RENOVAREA PARTE CONSTRUCTIVA PDC-1 SCULENI 110/10/6kV.

Anunțul de participare

Nr. 29

Data publicării: 15.05.2022

Link:  

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_29_3.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație Electronică  √   

Nr. oferte primite

Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

Pe cale electronică:

ALPRO-CONSTRUCT SRL

Groven Grup SRL
 
 
 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
Nr. 80 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Groven Grup SRL
IDNO 1003600122061

Date de contact 

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

022 022 478; 022 022 479

grovengrup@gmail.com

Chisinau, str. Mesterul Manole 18

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
 Nu √      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului. 4.493.542,12 MDL fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, MDL  
inclusiv 

TVA

Lotul 1 
RFQ _141 - RENOVAREA PARTE 
CONSTRUCTIVA PDC-1 SCULENI 
110/10/6kV

45247110-4

45232000-2          

45262600-7

1
Contract 

2s45222 din 
08.07.2022

5.392.250,54 

TOTAL ATRIBUIT  inclusiv TVA 5.392.250,54 
MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu √         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr.151A din 22.08.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată 
sub incidența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru Bunuri √       

Obiectul de achiziție RFQ_144 - MODERNIZAREA PDC-9 BOTANICA 110/10kV

Anunțul de participare

Nr. 29
Data publicării: 15.05.2022
Link:  

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_29_3.pdf

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

Nr. oferte primite

Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

Pe cale electronică:
ALPRO-CONSTRUCT SRL
Groven Grup SRL
FOREMCONS SRL

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
Nr. 81 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire FOREMCONS SRL
IDNO 1005600001878

Date de contact 

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

foremcons@mail.ru

079738318 / 022-73-83-18

or. Chișinău, bd. Dacia 40/2
Întreprindere mică sau mijlocie Da √           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
 Nu √      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului. 1.837.708,17 MDL fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, MDL  
inclusiv 

TVA

Lotul 1  RFQ _144 - MODERNIZAREA 
PDC-9 BOTANICA 110/10kV

45247110-4

45232000-2          

45262600-7

1
Contract 

2s45722 din 
13.07.2022

2.205.249,8 

TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA 2.205.249,8 
MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu √         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.152A din 23.08.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga nr. 4
Număr de telefon/fax 022 431 844 / 022 431 205
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact Bogdan Ina, mob. +373 62 161 844
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)

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub inciden-
ța actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

	Bunuri      

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție OTEL ROTUND ZINCAT SI BANDA DIN OTEL
Anunțul de participare Nr.: Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 37

Data publicării: 13.05.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_37_0.pdf

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 

http://www.premierenergydistribution.md
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Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1. SRL Enerteh-V.S.

2. HABSEV GRUP SRL

3. UTM Protos SA

4. SA Electrocon

5. TEH ENERGO CONSTRUCT SRL

6. Companie Electrotehnica
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 91 din 01.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire SRL Enerteh-V.S.
IDNO 1003600018830
Date de contact 

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

022 43 86 36

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu       Da □             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu       Da □             

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

26.750,00 USD, fără TVA

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

N/A

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 OTEL ROTUND ZINCAT D=10MM 14622000-7 1500 m 2b48222 din 
25.07.2022

23.940,00 USD
2 OTEL ROTUND ZINCAT D=8MM 14622000-7 8000 m 8.160,00 USD

Denumire “HABSEV GRUP” SRL
IDNO 1006600038877
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Date de contact 

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

0 22 42 79 33

ghabed@habsev.md
Întreprindere mică sau mijlocie 	Da       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu       Da □             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu       Da □             

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

104.880 MDL, fără TVA

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

N/A

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 BANDA DIN OTEL ZINCATA 30X4 14622000-7 3000 m 2b48122 din 
25.07.2022/1.

125.856 MDL

Denumire UTM Protos SA
IDNO 1003602022729
Date de contact 

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

0 259 2 64 20

orvento@orvento.com
Întreprindere mică sau mijlocie 	Da       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu       Da □             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

	Nu       Da □             

Valoarea ofertei câștigătoare, va-
lorile ofertei celei mai ridicate și 
a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea 
contractului.

304.354,40 MDL, fără TVA

Valoarea și procentul din contract 
care poate fi subcontractat unor 
terți.

N/A

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 TEAVA DE OTEL D=108X3MM (L-8 m) 14622000-7 170 buc 2b53322 din 
09.08.2022

365.225,28
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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.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei”
Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600023242

Adresa MD – 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134

Număr de telefon  +37322251213, +37322251233, 

Număr de fax +37322224290

E-mail oficial cancelaria@posta.md

Adresa de internet www.posta.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Natalia Borozan, secretara grupului de lucru

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale 
□

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului 
normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor 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-ca-
dru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Hârtie perforata
Anunțul de participare Nr.: 41

Data publicării: 19/05/2022 16:43

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056805/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ - cel mai mic preț 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: - 

Pe cale electronică: 2

https://achizitii.md/ro/public/tender/21056805/
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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. 96 din 
13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Loturi Lotul 1

Denumire Mitr-Grup SRL

IDNO 1002600041206

Date de contact 

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

Boico Mihail

Telefonul de contact:

069644142

E-mail: ekaterina.mitragrup@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 □

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai 
scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.

460,040.00; 478,639.00; 460,040.00;

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți. -
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură / buc. Nr. și data contractului

Suma, 
Lei in-
clusiv 
TVA

Hârtie perforata 30100000-0 1240 cutii 552 048,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea 
unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


238

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vitiuc Irina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele:negocieri directe fără publicar-
ea a unui anunț de participare

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Obiectul achiziției Anvelope pentru troleibuze 275/70 R22,5
Cod CPV 34351100-3
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data publicării anunțului de participare
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)

-

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 □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.09.2021

Denumirea operatorului economic ”Cunigion”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 87

Data: 12.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7 982 000,00 MDL

Inclusiv TVA: 9 578 400,00 MDL
Termen de valabilitate 15.04.2022
Termen de execuție 15.04.2022
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele: 
Temeiul juridic Operatorul economic ”Cunigion”SRL s-a adresat către 

ÎM ”Regia transport electric” cu nota informativă nr.3 
din 04.04.2022, conform căreia a înștiințat autoritatea 
contractantă despre necesitatea majorării valorii con-
tractului nr.87 din 12.10.2022 cu 1 075 200 Mdl, incl 
TVA, din motivul că în legătura cu situația excepțională 
în Ucraina, unde a fost amplasat port final de destinație 
a anvelopelor, și anume port Odessa, compania a fost 
nevoită să redirecționeze toate containerele către port 
Constanța, România, ce a dus la cheltuieli suplimentare 
pentru transportarea bunurilor. Aceste cheltuieli se re-
flectă direct la costul achiziției respective. Totodată, din 
momentul încheierii contractului a crescut și curs oficial 
al USD (12.10.2021- 1USD=17,3793 MDL, 08.04.2022 - 
1 USD = 18,3686 MDL), care influențează la formarea 
prețului final al bunurilor.

- Conform pct.10.3. contractului nr.87 din 12.10.2021: 
”Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 
contractului, să convină asupra modificării clauzelor 
contractului, prin act adiţional”.

- Legea 74 din 21.05.2020, art.82
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 10 653 600,00 lei, incl TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții sec-
toriale/acordului-cadru (după caz)

Modificarea termenului de valabilitate a contractului 
până la 15.04.2022

Alte informații relevante -
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea anvelopelor pentru troleibuze 275/70 R 22,5, valoarea contractului a constituit 9 578 400,00 MDL. Ter-
men de valabilitate a contractului  - 15.04.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma redirecționării containerelor către alt port-destinație și majorarea cursului valutar pentru 1 USD aproape cu 
1 MDL din  momentul încheierii contractului a apărut necesitatea de a majora valoarea totală a contractului cu 1 075 
200,00 MDL, așadar, valoarea finală a contractului va constitui  10 653 600,00 lei, incl.TVA. Totodată, luând în conside-
rație acțiuni de forță majoră care au condus la dificiențe în aplicarea lanțurilor de aprovizionare, a apărut necesitatea 
de a prelungi termenul de livrare a bunurilor până la 15.08.2022.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordului adiţional privind majorarea valorii contractului nr.87 din 12.10.2021 de la 9 578 400,00 
lei pînă la data 10 653 600,00 lei și prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 15.08.2022.

Denumire 
operator eco-

nomic

Adresa, numărul de 
telefon, numărul 
de fax, adresa de 

e-mail și adresa de 
internet

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

 ”Cunigion”SRL Mun.Chișinău, str.
Costiujeni 14/1 of.12 Capital autohton 2 11.04.2022 9 578 400,00 10 653 600,00

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

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vitiuc Irina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție 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

Obiectul achiziției Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișu-
lui blocurilor administrative și de producere a ÎM ”Regia 
transport electric”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 185 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1633503085424
Link:https://e-licitatie.md/contract-notice/28027

Data publicării anunțului de participare 06.10.2021
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)

-

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 □     
Surse externe □ 
Alte surse: Surse proprii



242

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6726 AUGUST 2022, VINERI

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

10.12.2021

Denumirea operatorului economic ”Aeroc” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 4

Data: 01.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2 046 818,79,00 MDL

Inclusiv TVA:2 456 182,55 MDL
Termen de valabilitate Contractul este valabil pînă la 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ pre-
stare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele: 
Temeiul juridic -  Operatorul economic ”Aeroc” SRL prin interme-

diul demersului Nr. 294 din 18.03.2022 a solicitat 
RTE rezilierea contractului nr. 4 din 01.02.2022 din 
motivul creșterii semnificative a prețurilor la mate-
rialele de construcție.

- Conform pct 7.2. lit.a) al contractului nr. 4 din 
01.02.2022: ”Contractul poate fi reziliat în mod 
unilateral de către Beneficiar în caz de refuz al 
Prestatorului de a livra Serviciul prevăzut în prezen-
tul contract”.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Conform Deciziei grupului de lucru din 15.02.2022 
s-a decis încheierea acordului adițional privind ma-
jorarea sumei contractului nr. 4 din 01.02.2022 pînă 
la 2 456 182,55 MDL, incl TVA.

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM ”Regia 
transport electric”, valoarea contractului constituie 2 456 182,55 MDL, incl TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
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Pe data de 15.02.2022 a fost aprobată decizia cu privire la majorarea  sumei contractului nr. 4 din 01.02.2022 de la 2 
136 000,00 MDL pînă la 2 456 182, 55 MDL  din motivul necesității efectuării lucrărilor suplimentare la reparația aco-
perișurilor. Dat fiind faptul că prin acordul adițional sus menționat, valoarea contractului s-a majorat cu 15% , suma 
maxim admisibilă în conformitate cu prevderile art. 82 al Legii nr 74 privind privind achizițiile în sectoarele energet-
icii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, se face imposibilă colaboarea ulterioară fără o modificare fundamentală 
a prețului achiziției, fiind necesară efectuarea unei noi proceduri de achiziție publică. Astfel, potrivit scrisorii nr. 294 
din 18.03.2022 operatorul economic ”Aeroc” SRL a solicitat rezilierea contractului  nr. 4 din 01.02.2022 în conformitate 
cu pct. 7.2 al contractului sus menționat.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
rezilierea contractului  nr. 4 din 01.02.2022.

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numă-
rul de telefon, 

numărul de 
fax, adresa de 
e-mail și adre-
sa de internet

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și 
data 

acordu-
lui adiți-

onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

”Aeroc”S-
RL

Mun.Chișinău, str. 
Gh. Codreanu, 22,  
tel:069104421, 

e m a i l : e u g e n i u .
dudnicenco@mail.
ru

Capital autohton

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 sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție 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

Obiectul achiziției Uși și ferestre cu instalare
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 479 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1646893904615
Link:https://e-licitatie.md/contract-notice/33297

Data publicării anunțului de participare 10.03.2022
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)

-

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 □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.04.2022

Denumirea operatorului economic „Modeaon-Impex” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 50

Data: 05.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:162 350,00 MDL

Inclusiv TVA:194 820 MDL
Termen de valabilitate Contractul este valabil până la 31.12.2022
Termen de execuție 05.06.2022
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele: 
Temeiul juridic -  Operatorul economic „Modeaon-Impex” SRL prin interme-

diul demersului din 03.06.2022 a solicitat RTE rezilierea con-
tractului nr. 50 din 05.05.2022 din motivul creșterii semnifica-
tive a prețurilor la materialele și construcțiile din PVC.

- Conform pct 7.2. lit.a) al contractului nr. 4 din 01.02.2022: 
”Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către Benefi-
ciar în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunul prevăzut în 
prezentul Contract”.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform contractului nr. 50 din 05.05.2022 compania „Modeaon-Impex” SRL și-a asumat obligația de a livra uși de 
interior MDF.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

  

Conform demersului a „Modeaon-Impex” SRL din 03.06.2022, RTE  a fost anunțată că furnizorul respectiv nu poate asi-
gura același preț de achiziție, stipulat în contractul nr. 50 din 05.05.202, atribuit în baza procedurii nr. ocds-b3wdp1-
MD-1646893904615 din 10.03.2022, din motivul creșterii prețurilor la bunurile în cauză pe piață de desfacere (și 
anume Uși de interior MDF).
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III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
rezilierea contractului  nr. 50 din 05.05.2022.

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numă-
rul de telefon, 

numărul de 
fax, adresa de 

e-mail și adresa 
de internet

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și 
data 

acordu-
lui adiți-

onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

„ M o d e a -
on-Impex” 
SRL

Mun.Chișinău, 
str. Uzinelor 12A,  
tel:079533313,

email:modeaon-im-
pex@mail.ru

Capital autohton
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

 din 12.08.2022

I. 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 022-436-388, 022-436-391, 022-436-490.
Număr de fax
E-mail oficial tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Savca Stela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Obiectul achiziției Achiziționarea țevilor din oțel
Cod CPV 44160000-9
Valoarea estimată a achiziției Lot. 1 – 455 006,00

Lot. 2 – 608 785,00

Lot. 3 – 33 976,00

Lot. 4 – 8 842,00

Lot. 5 – 101 680,00

Lot. 6 – 66 360,00

Lot. 7 – 214 249,00

Lot. 8 – 64 947,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse □ (Buget propriu)
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

03.06.2022

Denumirea operatorului economic “HORUS“SRL (Lot. Nr. 4, 6, 8)

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

Nr :2022141
Data : 06.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru “Horus“SRL

Fără TVA: 358 833,98 lei 
Inclusiv TVA: 430 600,78 lei

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție La comanda Beneficiarului conform necesităților reale, în 

termen de 50 zile de la data primirii comenzii.
 
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 Conform pct. nr. 7.4 din contractual nr. 2022141  din 06.06.2022 
: “În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea 
contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv 
modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări 
ulterioare a contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, 
părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîn-
deplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv mod-
ificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a 
contractului.”

Punct 12.2 din contractual vizat prevede: “Părţile contractante 
au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asu-
pra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, nu-
mai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute 
la data încheierii contractului. Modificările şi completările la 
prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost 
perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. “

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
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Modificarea anterioară a contractului de achiziții publi-
ce/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante Nu sunt

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea servi-
ciilor)

S.A. ”TERMOELECTRICA” ca urmare a desfășurării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 
de participare din 02.06.2022 a fost încheiat contractul nr.2022141 din 06 iunie 2022 cu “HORUS“SRL privind 
achiziționarea țevilor din oțel în valoare de 430 600,78 lei inclusiv TVA, cu termenul de livrare: la comanda Bene-
ficiarului, conform necesităților reale, în termen de 50 zile de la data primirii comenzii. Termenul limită de livrare 
, conform comenzii înaintate – 05.08.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

       La data de 02.08.2022, în adresa întreprinderii a parvenit scrisoarea cu nr. 2403 de la agentul economic 
„Horus” SRL prin care ne informează despre imposibilitatea de a executa în termen contractul nr. 2022141 din 
06.06.2022,  cauzate de  evenimente care nu depind de voința părților, și anume,  probleme de ordin logistic, 
survenite din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană stipulate în Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al 
Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației 
în Ucraina (Anexa nr. XVII) cu toate modificările ulterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care au condus 
la interzicerea livrării și transportării/tranzitului țevilor din oțel (cod marfar nr. 7304399209) produse în Rusia și 
Republica Belorus.

            VII.     Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziții sectoriale nr. 134 din 10.08.2022 
nr. 2022141 din 06.06.2022 a fost încheiat acordul adițional Nr.1 privind modificarea termenului de livrare a 
bunurilor:

Denumire 
operator eco-

nomic

Întreprinderea:

Cu capital au-
tohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Termenul de livrare a 
bunurilor

Valoarea modificărilor

 (după caz)

“HORUS“SRL Întreprindere:

cu capital autoh-
ton

Nr.1 11.08.2022 Livrarea/Prestarea Bunurilor/Servi-
ciilor se efectuează la comanda Be-
neficiarului, conform necesităților 
reale, până la data de 15.08.2022, 
la depozitul central, str. Meșterul 

Manole 3
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 131P din 20.07.2022

privind achiziționarea RFQ_192 Serviciilor de recepționare a apelurilor telefonice, prin procedura 
de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA

2. IDNO: 1003600015231 

3. Adresa: str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău 

4. Numărul de telefon/fax: 022-431-205; 022-431-844 

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

	 Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
serviciilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

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

1 79342300-6

Servicii de re-
cepționare a 

apelurilor telefo-
nice

buc 1

Sistemul de gestiu-
ne electronică

https://premiere-
nergy-md.app.jag-

gaer.com

14 500 000,00

Valoarea estimativă totală 14 500 000,00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

mailto:furnizor@premierenergy.md
mailto:furnizor@premierenergy.md
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10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 4 ani.

11. Termenul de pvalabilitate a contractului: 3 ani, cu posibilitatea de prelungire 1 an.

12.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.  

13.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta din 
punct de vedere tehnico-economic

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cea mai avantajoasă oferta din 
punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic 100%
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 26.08.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile. 

21. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

       Ofertele întârziate vor fi respinse. 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică.

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.07.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu.

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.

Dron Aliona,

Manager Achiziții, Calitate și Logistică 

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.                           _______________________ L.Ș
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 2P din 20.07.2022

privind achiziționarea RFQ_193 Servicii de recepționare a apelurilor telefonice ICS Premier Energy 
SRL  prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS ,,Premier Energy” SRL

2. IDNO: 1014600043319

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 13 91

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea bunuri-
lor solicitate U.m Cant.

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-
de de referință/sistemul 
de gestiune electronica

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

Lot 1
79342300 Servicii de recepți-

onare a apelurilor 
telefonice ICS Premier 

Energy SRL

Serv 1 https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com  

 3.600.000, 00

Valoarea estimativă totală 3.600.000, 00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): adjudecarea per lot.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 4 ani.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru 12 luni.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

mailto:furnizor@premierenergy.md
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14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eli-
minarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz - nu aplică.

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta 
per lot din punct de vedere tehnico - economic.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic 100%

 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  26.08.2022

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

22. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu 
aplică. 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.07.2022.

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participa-
re

accepta

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru 
achiziții sectoriale): 01000

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Lucrări de reparație a acoperișului Oficiului Poștal s. Opaci r. Căușeni 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.
gov.md; 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

viciilor/lucrărilor solicitate
Unitate de 

măsură Cantitate Specificarea tehnică

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

45261900-3
Lucrări de reparație a aco-
perișului Oficiului Poștal 

din s. Opaci r. Căușeni
Bucată 1 Conform caietului de 

sarcini 121 456,66

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 121 456,66

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): 

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile lucrătoare din data semnării 
contractului de antrepriză.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

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

rinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cererea de participare
Completat integral conform Anexei nr. 7 la ord. MF nr. 
69 din 07.05.2021, semnată electronic de către ofer-
tant.

Obligatoriu

Declarație privind valabilitatea 
ofertei

Completat integral conform Anexei nr. 8 la ord. MF nr. 
69 din 07.05.2021, semnată electronic de către ofer-
tant.

Obligatoriu

Oferta completat integral conform Anexei nr. 2 la prezentul 
anunț, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Devizele locale Formularele nr. 3, 5, 7, semnate electronic de către 
ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu pre-

vederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribuire a contului 
bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electro-
nic de către ofertant. Obligatoriu

Avizul Agenției pentru Suprave-
ghere Tehnică, pentru participa-
rea la licitațiile publice de lucrări 

din domeniul construcțiilor și 
instalațiilor. 

Completat integral conform Anexei nr. 22 la ord. MF 
nr. 69 din 07.05.2021, semnată electronic de către 
ofertant.

Obligatoriu

Dovada privind efectuarea siste-
matică a plății impozitelor, con-

tribuțiilor

Certificat eliberat de Serviciul de Stat Fiscal al RM, (va-
labilitatea certificatului conform cerințelor SFS al RM) 
semnată electronic de către ofertant.

Obligatoriu
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Declarație privind dotările spe-
cifice, utilajul și echipamentul 

necesar pentru îndeplinirea co-
respunzătoare a contractului

Completat integral conform Anexei nr. 14  la  ord. MF 
nr. 69 din 07.05.2021, semnată electronic de către 
ofertant, cu anexarea materialelor confirmative ( 
ex. facturi, poze, etc.). 

Obligatoriu

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru im-

plementarea contractului

Completat integral conform Anexei nr. 15  la  ord. MF 
nr. 69 din 07.05.2021, semnată electronic de către 
ofertant, cu anexarea materialelor confirmative (ex. 
diplome, certificate de calificare, etc.). 

Obligatoriu

Certificat de atestare tehnico 
profesională a dirigintelui de 

șantier, și Ordin de angajare la 
entitatea ofertantă

Semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind lista principa-
lelor lucrări executate în ultimul 

an de activitate

Completat integral conform Anexei nr. 13 la ord. MF 
nr. 69 din 07.05.2021, semnată electronic de către 
ofertant.

Obligatoriu

Declarație privind perioada și 
condițiile de garanție pentru 

lucrările executate,  
Minim 5 ani.

Semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Grafic de execuție a lucrărilor Completat integral conform Anexei nr. 10 la ord. MF nr. 
69 din 07.05.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificate sau recomandări ce 
confirmă poziția, experiența și 

reputația operatorului economic 
în domeniu. 

Semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Situația financiară
Situația financiară a operatorului economic pentru 
ultimul an de activitate, semnat electronic de către 
ofertant.

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă: 

cuantum 1% din suma lotului la 
care se depune oferta.

Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer la 
contul autorității contractante conform următoarelor 
date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

Obligatoriu

Garanția de bună execuție:

cuantum de 5% din suma ofer-
tei.

Garanția de bună execuție se efectuează de către 
ofertantul desemnat câștigător, prin transfer la 
contul autorității contractante. (Datele de confir-
mare a transferului se prezintă până la încheierea 
contractului). 
Date bancare:
Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”
c/f: 1002600023242    
Cod bancar MOLDMD2X334   
IBAN: MD36ML000000000225183434  
Cod TVA: 0200523   
BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

Obligatoriu
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Declarația privind neîncadra-
rea în situațiile prevăzute la 

art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 
246/2017 cu privire la întreprin-
derea de stat și întreprinderea 

municipală.

Semnat electronic de către ofertant, (formularul se 
anexează la prezentul Anunț). Obligatoriu

Condiții de achitare

- 30%  avans, în termen de până la 10 zile bancare 
de la data încheierii contractului. 

- 70% în decursul a 30 zile bancare după executarea 
lucrărilor și semnarea procesului verbal la termi-
narea lucrărilor. 

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 runde, 
cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă a lotului.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________
________________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mic termen de executare.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: nu se aplică.

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 
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24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este 
cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este 
cazul. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 24.06.2022.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice da
facturarea electronică da
plățile electronice da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD113

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Sisteme de operare pentru stații de lucru - licențiere Microsoft EAS 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.
gov.md; 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea bunurilor/servici-

ilor/lucrărilor solicitate
Unitate de 

măsură Cantitate Specificarea 
tehnică

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

48620000-0 Reînnoire acord de licențiere 
Microsoft EAS pentru 3 ani Bucată 720 Conform ane-

xei nr. 1 870 000,00

48620000-0 Licențe Microsoft Perpetual Bucată 25 Conform ane-
xei nr. 1 796 666,67

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 1 666 666,67

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 

- Lotul 1 – licențele vor fi livrate Cumpărătorului în baza specificației semnate pentru fiecare peri-
oadă separat, în termen de 10 zile.

- Lotul 2 - licențele vor fi livrate Cumpărătorului în baza specificației semnate, în termen de 10 zile.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 

- Lotul 1 - 3 (trei) ani de la data semnării contractului.

- Lotul 2 - 31.12.2022.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerin-
ței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea

Oferta completat integral conform Anexei nr. 2 la prezentul 
anunț, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația tehnică completat integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația de preț completat integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 

prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – sem-
nat electronic de către ofertant. Obligatoriu
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Certificat de atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribuire a contu-
lui bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic 
de către ofertant. Obligatoriu

Prezentarea actelor ce atestă 
dreptul de livrare a bunurilor

Copia acordului de parteneriat cu compania Microsoft 
sau a altui document ce confirmă dreptul ofertantului de 
livrare autorizat de producătorul soft-ului. Semnat elec-
tronic de către ofertant.

Obligatoriu

Declarație privind lista princi-
palelor livrări/prestări efectua-
te în ultimii 3 ani de activitate

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificate sau recomandări ce 
confirmă poziția, experiența și 
reputația operatorului econo-

mic în domeniu. 

Semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind termenul de 
livrare a bunurilor.

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de livrare a bunurilor nu trebuie să fie mai mare 
decât cel solicitat de autoritatea contractantă.

Obligatoriu

Declarație privind termenul de 
plată propus

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie mai mic decât cel 
solicitat de autoritatea contractantă. 

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă: 

cuantum 2% din suma ofertei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer la 
contul autorității contractante conform următoarelor 
date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”
c/f: 1002600023242    
Cod bancar MOLDMD2X334   
IBAN: MD36ML000000000225183434  
Cod TVA: 0200523   
BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de garanție banca-
ră (emisă de o bancă licențiată) conform Anexei nr. 9 
la ord. MF nr. 115 din 15.09.2021. Semnată electronic 
de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofer-
tă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

Obligatoriu

Garanția de bună execuție:

cuantum de 5% din suma 
ofertei.

Garanția de bună execuție se efectuează de către ofer-
tantul desemnat câștigător, prin transfer la contul au-
torității contractante. (Datele de confirmare a transfe-
rului se prezintă până la încheierea contractului). 

Date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

Obligatoriu
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Declarația privind neîncadra-
rea în situațiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr. 246/2017 cu privire la între-
prinderea de stat și întreprin-

derea municipală.

Semnat electronic de către ofertant. (formularul se ane-
xează la prezentul Anunț). Obligatoriu

Condiții de achitare

•	 Pentru Lotul 1 achitarea va fi efectuată pentru fie-
care perioadă separat în termen de 12 luni din data 
semnării specificației.

•	 Pentru Lotul 2 achitarea va fi efectuată în termen 
de 30 zile din data recepționării licențelor.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 runde, 
cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă la fiecare lot, 
conform mențiunilor în SIA RSAP.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________
________________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mare termen de plată propus.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: nu se aplică.

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
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23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este 
cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este 
cazul. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 31.12.2021.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ________________________

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice da
facturarea electronică da
plățile electronice da

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD115

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea de  -  Materiale de construcție.  
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale nr. 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.
gov.md; 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
Lot Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/ 

lucrărilor solicitate

Unitate 
de măsu-

ră
Cantitate Specificarea tehnică

Valoarea 
estimată 

(se va indi-
ca pentru 

fiecare lot în 
parte)

44110000-4 Adezivi cu destinație 
specială Bucată 1 Conform anexei nr.1 14.479,16

44110000-4 Dizolvanți. Bucată 1 Conform anexei nr.1 12.625,00

44110000-4 Plase. Electrozi. Bucată 1 Conform anexei nr.1 12.500,00

44110000-4
Plăci; Învelitori;

Plinte și profile p/u plăci 
și învelitori.

Bucată 1 Conform anexei nr.1 220.321,01
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44110000-4 Cherestea și placaje fi-
brolemnoase Bucată 1 Conform anexei nr.1 44.291.67

44110000-4 Elemente de prindere Bucată 1 Conform anexei nr.1 9.455,83

44110000-4 Materiale consumabile Bucată 1 Conform anexei nr.1 52.574,49

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 366.247,16
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): 

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitarea autorității contractan-
te, conform comenzilor, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare, pe parcursul anului 2022:

- comanda mai mică de 10 000 lei cu TVA, se ridică la sediul operatorului economic în raza mun. Chișinău;

- comanda mai mare de 10 000 lei cu TVA, se livrează la sediul autorității contractante, mun. Chiși-
nău, str. Piața Gării 3.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerin-
ței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerin-
ței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Oferta Completat integral conform Anexei nr. 2 la prezentul 
anunț, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu
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Specificația tehnică Completat integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația de preț completat integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 

prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, sem-
nat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribuire a contu-
lui bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic 
de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de dealer sau produ-
cător autohton 

Semnat electronic de către ofertant, cu anexarea mate-
rialelor confirmative. Obligatoriu

Declarație privind termenul de 
livrare a bunurilor

Semnată electronic de către ofertant, (scrisă în formă 
liberă). Obligatoriu

Declarație privind termenul de 
valabilitate a bunurilor

Semnată electronic de către ofertant, (scrisă în formă 
liberă). Termenul de valabilitate al bunurilor în mo-
mentul livrării, nu trebuie să fie mai mic de ½ din ter-
menul total de valabilitate al bunurilor. 

Obligatoriu

Declarație privind lista princi-
palelor livrări/prestări efectua-
te în ultimii 3 ani de activitate.

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificate sau recomandări ce 
confirmă poziția, experiența și 
reputația operatorului econo-

mic în domeniu. 

Semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Garanția pentru ofertă: 

cuantum 1% din suma lotului 
la care se depune oferta.

Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer la con-
tul autorității contractante conform următoarelor date 
bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

Obligatoriu

Garanția de bună execuție:

cuantum de 2% din suma 
ofertei.

Completat integral conform Anexei nr. 10 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic sau olograf de 
către banca emitentă și ofertantul desemnat câștigător.

(Se prezintă până la încheierea contractului).

Obligatoriu

Declarația privind neîncadra-
rea în situațiile prevăzute la 

art.16 alin.(2) lit. a) din Legea 
nr. 246/2017 cu privire la între-
prinderea de stat și întreprin-

derea municipală.

Semnat electronic de către ofertant, (formularul se ane-
xează la prezentul Anunț). Obligatoriu

Condiții de achitare În decursul a 30 zile calendaristice, după livrarea 
bunurilor. Obligatoriu
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Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 runde, 
cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă la fiecare lot, 
conform mențiunilor în SIA RSAP.

	După finalizarea licitației electronice, toți ofertanții participanți vor expedia în mod obligatoriu 
oferta și specificația de preț (varianta finală), la adresa electronică natalia.borozan@posta.md.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________
________________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mic termen de livrare.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: nu se aplică.

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

 
 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

mailto:natalia.borozan@posta.md
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25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este 
cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este 
cazul. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 31.12.2021.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice da
facturarea electronică da
plățile electronice da

 
 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD115

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea de  -  Blocuri de sistem, scanere, imprimante și cântare.  
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale nr. 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.md; 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
Lot Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/ 

lucrărilor solicitate

Unitate 
de măsu-

ră
Cantitate Specificarea tehnică

Valoarea 
estimată 

(se va indi-
ca pentru 

fiecare lot în 
parte)

48610000-7 Block de sistem Bucată 40 Conform anexei nr. 1 258 333,33

38520000-6 Scanner (cititoare coduri 
bară fără fir) Bucată 5 Conform anexei nr. 1 43 333,33

38520000-6 Scanner (cititor coduri 
bară) Bucată 60 Conform anexei nr. 1 289 166,67

30232100-5 Imprimante pentru impri-
marea codurilor bară Bucată 1 Conform anexei nr. 1 29 166,67

42923200-4 Cântar electronic Bucată 103 Conform anexei nr. 1 503 333,33

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 1 123 333,33

 
 

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Toate echipamentele vor fi livrate 
la adresa mun. Chișinău, strada Piața Gării nr. 3, în termen de până la 90 zile de la data semnării con-
tractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerin-
ței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea

Oferta Formularul ofertei Anexa nr. 2 la prezentul anunț, comple-
tat integral, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația tehnică completat integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația de preț completat integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 115 
din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 

prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – sem-
nat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire a contu-
lui bancar

Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, semnat 
electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada deținerii numărului de 
înregistrare din Lista producă-

torilor de EEE (echipamente 
electrice și electronice).

Declarație semnată electronic de către ofertant, cu ane-
xarea materialelor confirmative (Dovada înregistrării în 
lista producătorilor de EEE (echipamente electrice și elec-
tronice) conform HG 212/2018). 

Obligatoriu
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Declarație privind lista princi-
palelor livrări/prestări efectua-
te în ultimii 3 ani de activitate.

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Declarație privind termenul de 
livrare a bunurilor. Semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind termenul de 
plată propus Semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Autorizație de la producător 
sau distribuitor regional pen-

tru participare la licitație

Scrisoare cu antet, ștampila și semnătura producătorului, 
semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificate sau recomandări ce 
confirmă poziția, experiența și 
reputația operatorului econo-
mic în domeniu

Semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Garanția pentru ofertă: 

cuantum 2% din suma ofertei.

Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer la con-
tul autorității contractante conform următoarelor date 
bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

Obligatoriu

Garanția de bună execuție: 

cuantum de 5% din suma 
ofertei. 

Completat integral conform Anexei nr. 10 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic sau olograf de 
către banca emitentă și ofertantul desemnat câștigă-
tor. 

(Se prezintă până la încheierea contractului). 

Obligatoriu

Declarația privind neîncadra-
rea în situațiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr. 246/2017 cu privire la între-
prinderea de stat și întreprin-

derea municipală.

original - semnat electronic de către ofertant, (formularul 
se anexează la prezentul Anunț). Obligatoriu

Condiții de achitare

- 30% în termen de a 15 zile bancare, din data semnării 
contractului.

- 70% în termen de 20 zile bancare, de la data semnării 
actului de predare - primire a bunurilor.

Obligatoriu

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 run-
de, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă la fiecare 
lot, conform mențiunilor în SIA RSAP. 
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	După finalizarea licitației electronice, toți ofertanții participanți vor expedia în mod obligatoriu 
oferta și specificația de preț (varianta finală), la adresa electronică natalia.borozan@posta.md.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________
________________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mic termen de livrare.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: nu se aplică.

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul. 

mailto:natalia.borozan@posta.md
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27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 20.05.2022.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice da
facturarea electronică da
plățile electronice da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD115

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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