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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 30.08.2022
privind “Achiziționarea medicamentului Iopromidum necesar IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfîntul
Arhanghel Mihail” pentru anul 2023”
(se indică obiectul achiziției)

Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în
Sănătate
1016601000212
MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or.
Chișinău, str. G. Vieru 22/2
022-222-490
office@capcs.gov.md
https://capcs.md/
Persoana de contact:

IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Constantin Nedelea
Tel.: 022-222-490
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

E-mail: medicamente@capcs.gov.md
https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

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

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

33600000- Iopromidum 623,40
6
mg/ml 100 ml

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

650 flacoane

ATC V08AB05. Forma farmaceutica
Solutie injectabila. Mod de
administrare i/v. Unitatea de
masura flacon. *Se acceptă doar
medicamente
autorizate
în
Republica Moldova (la momentul
deschiderii ofertelor).

3

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

494 409,72 lei
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650 flacoane

ATC V08AB05. Forma farmaceutica
Solutie injectabila. Mod de
administrare i/v. Unitatea de
masura flacon. *Se acceptă doar
medicamente
autorizate
în
Republica Moldova (la momentul
deschiderii ofertelor).

615 614,57 lei

1110024,29 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere Nu □
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în Nu □
temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 30.08.2022
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de
intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu □
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru
necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic)

Din 25.08.2022

I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE
ÎN SĂNĂTATE
1016601000212
CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru
22/2
022/222-445
office@capcs.md
www.capcs.gov.md
Perciun Irina, 022-222 -364

IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va SIA RSAP (MTeder)
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la
www.capcs.md
documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber,
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi
accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal autoritate centrală de achiziție
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)

Cod CPV
Obiectul de achiziții

33100000-1
Achiziționarea Sistemului de radiografie cu
fluroscopie, universal, complet digital pentru
tomosinteză pentru necesitățile Serviciul
medical al MAI (cod generic)
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Cod
CPV

Informații despre obiectul achiziției:
Denumire lot

Cantitatea
/unitatea
de măsură

Sistem
de 1 buc
radiografie
cu
fluroscopie,
universal,
c o m p l e t
digital
pentru
tomosinteză
Cod 210310

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea
contractantă

Descriere. Sistem de radiografie pentru scanarea întregului
corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de
fantă, care scanează continuu in directia S-I (Superior-Inferior)
pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este
o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu
ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni
la diferite adîncimi şi produce imagini la doze mici de radiație
cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise. Cod
210310
Parametru
Configuraţie

da

Operare de la
distanță

da

Radiografie în
afara mesei

da

Grila

detaşabilă

(SID) max.

≥125 cm

(SID) min.

90 - 110 cm

Control

Mișcare longitudinală, rotativă
pentru tomosinteză
Fluoroscopia se acționează de la
pedală

000-1

3310

Turnul de
imagine

Specificaţie
Tub deasupra
mesei

Radiografia se acționează din
camera de examinare și control
Detector

Fluoroscopia

Mărime pixel

≤150µm

Tip

flat panel

Mărime, cm (in)

≥43x43 (17” x 17”)

kVp pulsaţie

da

Pulsaţie rata, fps

≥0-30

Selectarea de
către utilizator a
filtrelor

da

Rata maximă de
cadre a matricei
de achiziții

≥1024 x 1024

Mărimea
maximă a
matricei

≥1024 x 1024

Adîncime
achiziție, bit

≥14

6

Valoarea
estimativă
Fără TVA

4 166 667
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Radiografie

Caracteristicele
imaginii

Masa de
examinare

Mărimea
maximă a
matricei

≥2048 x 2048

Radiografie
seriată, fps

≥ 10

Adîncime
achiziție bit

≥14

Afişarea ultimei
imagini

da

Colimarea
virtuală

da

Deplasarea
manuală a
pixelilor

da

Greutatea
maximă a
pacientului

≥200 kg

Dimensiuni

≥230x80 cm

Mișcarea laterală ≥25 cm

Generatorul

Display
Accesorii

Mișcarea
longitudinală

≥160 cm

Mișcarea
verticală

≥60-110 cm

Înclinarea
mesei

90 /- 90 grade

Greutatea
maximă a
pacientului la
înclinare

≥200 kg

Indicator de
înclinare

da

Asigurarea
mișcării
motorizată

da

Puterea

≥80 kW

Radiografia

≥50-150 KV

Gama
radiografică

≥0-800 mAs

Fluoroscopia

≥70-120KV

Cantitate

≥2

Mărimea

≥18 «

Sticlă plumbată

minim 1x0,8 m

Set
radioprotecţie
Pacient (2
şorţuri, 2
guleraşe de
protecţie a
glandei tiroide)

1 pentru copii si 1 pentru adulţi

Set
radioprotecţie
Operator (şorţ)

1 (min 0,35 mm Pb)

7
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Imprimantă

Staţie de
lucru

Procesare tip

Termal direct

Interfaţă

DICOM

Rezoluţie
spaţială, Pixeli/
mm

≥12

Format film, cm

20 x 25 - 35 x 43

Formate
disponibile
simultan

≥2

Procesor

Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent

HDD

≥ 1 TB

RAM

≥ 4 GB

Monitor

Medical, Full HD, ≥ 21”, LCD ≥
1920x1080

CD/DVD

Obligatoriu

Compatibil cu
sistemele PACS

Da

USB

≥ 4 porturi

Accesorii

Mouse, tastatura

DAP-metru
Soft de
prelucrare

da
Post procesare

obligatoriu

Control nivel

Zoom/Mărire; Rotire/Inversare

Adnotări pe
imagine

marker, text, linii, unghi, lipse

DICOM 3.0

- DICOM Verification
- DICOM Modality worklist
- DICOM MPPS
- DICOM Storage
- DICOM Storage commitment
- DICOM Grayscale print
- DICOM Query / Retrieve
- DICOM GSPS
-Importul si exportul imaginilor de
pe PACS
-Export imagini pe CD/DVD
-Exportul rezultatelor examinărilor
pe HIS / RIS

Soft pentru
tomosinteză

da

Soft radiogafie
scan

da

8
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Sistem PACS

HDD

Minim 1 TB de stocare utilizabilă
RAID 10

Procesor

Intel Quad-Core Xeon X3450
CPU(2.66GHz) sau echivalent

RAM

≥ 4 GB

Modul software
PACS

Funcții de manipulare a imaginii
Măsurători, adnotări și salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic
pentru mai multe monitoare de
rezoluție înaltă, bazat pe reguli
DICOM de rulare
Send, DICOM Import pe CD și
pe documente, administrare și
diagnostic la distantă.

Monitor

≥ 18” LED

Licenţa

≥ 1

Licenţa de acces
de pe web sau
LAN

≥2

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Da □

Da □

eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
capacitatea de exercitare a activității
profesionale;
capacitatea economică şi financiară;
capacitatea tehnică şi/sau profesională;
standarde de asigurare a calității;
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

9

August 2022

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).

10
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 26.08.2022
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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

Primăria Brăviceni
1007601006416
s.Brăviceni,r.Orhei
023551433/023551238
contabilitatea@braviceni.md
http://www.braviceni.md/
Primar Cociorvă Andrei - 078092919
h t t p s : / / w w w. l e gi s. m d / c a u t a re / g e t R e s u l t s ? d o c _
id=126683&lang=ro

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o
1

Cod CPV
45212130-6

Denumirea serviciilor
de proiectare sau de
lucrări
Amenajarea
terenului ‘’Parc Rural’’

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției
Amenajarea terenului’’Parc
Rural’’s.Brăviceni,r-nul Orhei.

1

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

6.373.713,00 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere Nu *
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
Da □
programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în Nu □
temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Da *
Cîștigătorul
se va alege în baza legii și documentației
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
standart.

11
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 08.09.2022
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de
intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție *
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu *
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
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).

12

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 29.08.2022
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația
de atribuire

Primăria s. Șeptelici, r. Soroca
1007601001640
s. Șeptelici, r. Soroca
023064463, 069079346
septeliciprim@gmail.com
Andriuța Victoria
septeliciprim@gmail.com

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

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

LOTUL I

Aprovizionarea
cu apă potabilă a
Conform
Aprovizionare cu apă potabilă a
1
4520000-9
locuitorilor satului
proiectului locuitorilor s. Șeptelici, r. Soroca
Șeptelici raionul
Soroca
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

13

8905408,00

Criteriul de atribuire cel mai scăzut
preț
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

06.09.2022

Sistem dinamic de achiziție

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 02 din 14 ianuarie 2022
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Consiliul Raional Hînceşti
1010601000070
mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
consiliul@hincesti.md
w.w.w. hincesti.md
Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizitii@
gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea SIA RSAP
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația
de atribuire
Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o
1

Cod CPV
45233142-6

Denumirea
bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Lucrări de reparaţie
Conform
Lucrări de reparaţie a drumului
a drumului R33 de caietului de
R33 de acces spre s.Boghiceni
acces spre s.Boghiceni
sarcini

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat Nu □
unor ateliere protejate sau acesta poate fi
Da +
executat numai în cadrul unor programe de
angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei Nu +
anumite profesii în temeiul unor acte cu puDa □
tere de lege sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Prețul cel mai scăzut
15

Valoarea
estimată, lei
fără TVA (pentru

fiecare lot în parte)

2 000 000
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
februarie 2022
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliNu se aplica
zate
Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu +
achizițiile guvernamentale al Organizației MondiDa □
ale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 02 din 30 august 2022
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Primăria com.Lăpușna
1007601005752
r-ul.Hîncești,s.Lăpușna, str.Al.Lăpușneanu,
0 269 51-2-36, 0 269 61-1-23
contabil.lapusna@mail.ru
lapusna.comuna.md
Chiosa Ion, 069061593 contabil.lapusna@
mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea SIA RSAP
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația
de atribuire
Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45210000-2

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor
Asigurarea accesului
locuitorilor la servicii
publice calitative prin
construcția clădirii
Primăriei

Cantitate/
Unitate de
măsură
Conform
caietului de
sarcini

Descrierea achiziției

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

Asigurarea accesului
locuitorilor la servicii publice
calitative prin construcția
clădirii Primăriei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nuDa +
mai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu +
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
Da □
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Prețul cel mai scăzut
17

7 617 484,00
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
Septembrie 2022
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliNu se aplica
zate
Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu +
achizițiile guvernamentale al Organizației MondiDa □
ale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea Materialelor de construcție tehnico-sanitare, scule și produse conexe
sau auxiliare pentru anul 2022, etapa III
Nr. _28 din 29.08.2022
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moșneaga”
1003600150783
Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
022 403 697
achizitiipublicescr@gmail.com
www.scr.md
Natalia Țurcanu, 022 403 697

www.achizitii.md

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Unitate de
măsură

Cantitate

Descrierea achiziției

Lot nr 1: Materiale, instrumente, piese pentru uz sanitar

Valoarea
estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în
parte)
58 536,67

1

44000000-0

Lot 1.1: Electrozi dn 3,2/4,5
kg

cutie

6

Electrozi dn 3,2/4,5 kg

2 430,00

2

44000000-0

Lot 1.2: Banda teflon
19mm*0,2mm*16,5m

buc

20

Banda teflon
19mm*0,2mm*16,5m

900,00

3

44000000-0

Lot 1.3: Fuior de cînepă
(paclia)

buc

10

Fuior de cînepă (paclia)
100gr

330,00

4

44000000-0

Lot 1.4: Pastă etanșare tub
Unipak 250g

buc

10

Pastă etanșare tub
Unipak 250g

5

44000000-0

Lot 1.5: Electrozi pentru
sudat inox

kg

2

Electrozi pentru sudat
inox Ø 4 mm

6

44000000-0

Lot 1.6: Vană oțel

buc

2

Vană din oțel Ø 150 mm

4 000,00

7

44000000-0

Lot 1.7: Paranit

kg

20

Paranit cu grosimea de
3 mm

1 600,00

19

1 200,00
880,00
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8

44000000-0

Lot 1.8: Cauciuc tehnic

kg

30

Cauciuc tehnic cu
grosimea de 3 mm

3 150,00

9

44000000-0

Lot 1.9: Cauciuc tehnic

kg

30

Cauciuc tehnic cu
grosimea de 4 mm

3 000,00

10

44000000-0

Lot 1.10: Buloane

kg

20

Buloane de mărimile
M-16 L-70 mm

1 400,00

11

44000000-0

Lot 1.11: Piuliță

kg

8

Piuliță M-16

600,00

12

44000000-0

Lot 1.12: Dop

buc

2

Dop cu filă din inox Ø
125 mm

620,00

13

44000000-0

Lot 1.13: Pacord

set

50

Pacord flexibil cu
dimensiunele M10x1/2
L-35 cm

3 500,00

14

44000000-0

Lot 1.14: Panouri sandwich

buc

12

Panouri sandwich din
PVC 0,5 cm 1.5x3.0

14 400,00

5 250,00

15

44000000-0

Lot 1.15: Set-ladă
instrumente și accsesorii

set

2

Set-ladă instrumente
și accesorii, număr
piese în set minim 216
buc., material oțel Cr-V,
număr de biți minim
32 buc., capete minim
31 buc., chei cu clichet
minim 3, clichete
1/4», 3/8», 1/2», chei
combinate minim 12,
șurubelnițe minim 2,
șurubelniță p/u biți
1/4», valiză din plastic.
Garanție minim 18 luni.

16

44000000-0

Lot 1.16: Cheie pentru țevi

buc

4

Cheie pentru țevi nr.1,
material oțel

1 000,00

17

44000000-0

Lot 1.17: Cheie pentru țevi

buc

2

Cheie pentru țevi nr.2,
material oțel

800,00

18

44000000-0

Lot 1.18: Cheie pentru țevi

buc

2

Cheie pentru țevi nr.3,
material oțel

960,00

19

44000000-0

Lot 1.19: Cheie pentru țevi

buc

2

Cheie pentru țevi nr.4,
material oțel

1 600,00

316,67

20

44000000-0

Lot 1.20: Set chei universale

set

2

Set chei unuversale,
mărimi: 9-14, 15-22,
23-32. Tip TOTAL
THT10309328 sau
echivalentul inclusiv
calitate.

21

44000000-0

Lot 1.21: Trusă pentru
tăierea țevilor

set

1

Trusă pentru tăierea
țevilor 1/2», 3/4», 1»,
1»1/4, 4 buc.

1 200,00

22

44000000-0

Lot 1.22: Set de tarozi și
filiere

set

1

Set de tarozi și filiere,
material oțel, număr de
articole minim 32 buc.,
șurubelniță 1.

2 400,00

23

44000000-0

Lot 1.23: Flanșă Ø 100/8
GĂURI

buc

20

Flanșă Ø 100/8 GĂURI

7 000,00

Lot nr. 2: Materiale de construcții

91 790,00

20
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kg

900

Bază – ipsos, Consum
normat – 8-10 kg./m2
(la grosimea stratului de
10 mm), Culoare - alb,
Domeniul de utilizare –
pentru lucrări la interior,
Ambalaj – saci 30,0 kg,
Termen de valabilitate
minim 5 luni din data
livrării.

3 600,00

Bază – ipsos, Consum
normat – pentru
gletuire continuă
1,2-3,0 kg./m2 (la
grosimea stratului de
1mm), pentru chituirea
încheieturilor PGC 0,5
kg./m2. Culoare - alb,
kg

550

Destinație – universal,
pentru lucrări la interior,

4 400,00

Ambalaj – saci 18,0 kg,
Termen de valabilitate
minim 5 luni din data
livrării.

26

44000000-0

Lot 2.3: Ciment

kg

2000

Marca M-400, Ambalaj
– saci hârtie 40,0
kg, Componența
principală – clincherul
de ciment Portland
(65-79%),Componente
suplimentare (21-35%),
Tipul cimentului 32,5R.

27

44000000-0

Lot 2.4: Plasă abrazivă

set

10

Plasă abrazivă în
sortiment (set 10 buc.)

8 300,00

6 000,00

390,00

28

44000000-0

Lot 2.5: Linocrom standart
de tip TKP

buc

10

Bază - țesătură din fibră
de sticlă, Destinație
– pentru lucrări
exterioare, Domeniul de
utilizare – acoperișuri,
terase, Lățime – 1m.,
Lungime – 10m. (rulou),
Tip – hidro izolație în
rulouri.

29

44000000-0

Lot 2.6: Faianță albă

m2

80

200x300, alb, lucios

22 000,00

30

44000000-0

Lot 2.7: Gresie sură

m2

40

Gresie sură, mată,
300x300 mm, pentru
podea

16 350,00

31

44000000-0

Lot 2.8: Pietriș

buc

150

Pietriș 5x20, saci 20 kg

5 250,00

32

44000000-0

Lot 2.9: Nisip

buc

300

Nisip p/u construcții,
saci 20 kg

10 500,00

21
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33

44000000-0

Lot 2.10: Placaj USB-3

buc

20

Placaj USB-3
2500x1250x15

34

44000000-0

Lot 2.11: Plasă abrazivă

m2

3

Plasă abrazivă 50x686
K40

200,00

35

44000000-0

Lot 2.12: Plasă abrazivă

m2

3

Plasă abrazivă 50x686
K60

200,00

37

44000000-0

Lot 2.13: Plasă abrazivă

m2

3

Plasă abrazivă 50x686
K80

200,00

38

44000000-0

Lot 2.14: Plasă abrazivă

m2

3

Plasă abrazivă 50x686
K120

200,00

Lot 3: Instrumente, utilaj, scule, echipament, uleiuri pentru uz gospodăresc

14 200,00

88 240,30

39

44000000-0

Lot 3.1: Perie cupă

buc

2

Perie cupă 75mm p/u
polizor în sortiment

200,00

40

44000000-0

Lot 3.2: Scule Burghiu
(metal) d1,5 mm

buc

10

Burghiu (metal) d1,5
mm

120,00

41

44000000-0

Lot 3.3: Scule Burghiu
(metal) d2,0 mm

buc

10

Burghiu (metal) d2,0
mm

200,00

50

Fir p/u motocoasă
SP240-15-3, diametru
2,4mm, lungimea
bobină 15m, secțiune
Pentagon

2 500,00

buc

20

Bobină p/u motocoase
Kamoto TS2430, tip
semiautomat, se
potrivesc M10x1.25 fir
stînga, diametrul linie
de tăiere:1,6-3,0mm

3 100,00

metru

25

Funie, diametrul minim
15mm

750,00

1

Smart cable tester. Tip
Axiomet MS6812 sau
echivalentul inclusiv
calitate. Termen de
garanție minim 18 lini.

950,00

250,00

42

44000000-0

Lot 3.4: Fir p/u motocoasă

43

44000000-0

Lot 3.5: Bobină p/u
motocoase

44

44000000-0

Lot 3.6: Funie

45

44000000-0

Lot 3.7: Smart cable tester

buc

buc

46

44000000-0

Lot 3.8: Pistol electric pentru
lipit

buc

1

Pistol electric pentru
lipit 38064 sau
echivalentul inclusiv
calitate. Termen de
garanție minim 18 lini

47

44000000-0

Lot 3.9: Ciocan de lipit

buc

2

Ciocan de lipit reglabil
220V 60W set ustensii
5 buc.

700,00

1

Dispozitiv de tras cablu.
Tip Yato YT-25015 sau
echivalentul inclusiv
calitate. Termen de
garanție minim 18 lini.

1 100,00

1

Șînă pentru
motoferestrău KAMOTO
Titanium B20-38-68 sau
echivalentul inclusiv
calitate. Termen de
garanție minim 18 lini

300,00

48

49

44000000-0

44000000-0

Lot 3.10: Trasator cablu

Lot 3.11: Șînă pentru
motoferestrău

buc

buc

22
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51

52

53

54

44000000-0

44000000-0

44000000-0

44000000-0

44000000-0

Lot 3.12: Lanț pentru
motoferestrău

Lot 3.13: Lanternă de lucru

Lot 3.14: Lanternă de lucru

Lot 3.15: Set șurubelnițe

Lot 3.16: Set șurubelnițe
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buc

buc

buc

set

set

3

Lanț pentru
motoferestrău KAMOTO
Titanium T20-38-68 sau
echivalentul inclusiv
calitate. Termen de
garanție minim 18 lini

4

Lanternă de lucru
50W, minim 10m, cu
carcasă de protecție
a elementului de
iluminare

1 200,00

10

Lanternă p/u cap
cu 7 leduri albe,
luminizitatea 25 de
lumeni, raza 10m,
carcasa ABS

2 500,00

11

Set șurubelnițe
Stanley FatMax VDE
1000V 0-65-441, tip
șurubelnițe: PH1x100,
PH2x125, SL2,5x50,
SL3,5x75, SL5,5x150 +
tester1000V, material
oțel cu acoperire
dielectrică. Garanție 2
ani.

6 999,96

1

Set șurubelnițe cu
impact, 8 buc: PH1x75,
PH2x100, PH3x150,
SL5,5x100, SL6,5x100,
SL6,5x150, SL8,0x150,
SL8,0x175, metal Cr-V,
greutatea 1,468 kg. Tip
KING TONY 9-30208MRV
sau echivalentul inclusiv
calitate.

832,50

270,00

750,00

55

44000000-0

Lot 3.17: Set șurubelnițe

set

2

Set șurubelnițe (6 buc.):
PH1,5x75, PH1,5x100,
PH2,6x150, SL5,5x75,
SL5,5x100, SL6,5x150,
metal Cr-V, măner
plastic

56

44000000-0

Lot 3.18: Șurubelniță

buc

2

Șurubelniță plată
SL2,5x75mm, cu capăt
magnetizat, metal Cr-V

80,00

57

44000000-0

Lot 3.19: Șurubelniță

buc

2

Șurubelniță plată
SL3x100mm, cu capăt
magnetizat, metal Cr-V

42,00

58

44000000-0

Lot 3.20: Șurubelniță

buc

2

Șurubelniță p/u biți tija
reversibilă 6in1, metal
Cr-V

100,00

59

44000000-0

Lot 3.21: Ciocan lăcătuși

buc

2

Ciocan lăcătuși 0,3kg
din oțel, mîner fibră de
sticlă cauciucată

420,00

60

44000000-0

Lot 3.22: Ciocan baros

buc

1

Ciocan baros 2,0kg din
oțel, mîner fibră de sticlă
cauciucată

400,00

23
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61

44000000-0

Lot 3.23: Topor mic

buc

1

Topor mic 1,0kg din
oțel, mîner fibră de sticlă
cauciucată

390,00

62

44000000-0

Lot 3.24: Topor mare

buc

1

Topor mare 2,15kg din
oțel, mîner lemn

700,00

63

44000000-0

C Lot 3.25: lește papagal

buc

2

Clește papagal 10»,
lungime 250mm,
material oțel

260,00

366,67

64

44000000-0

Lot 3.26: Set clește

set

2

Set clește 3 buc.: clește
combinat 8»/200mm
industrial, clește oblic
6»/160mm, clește vîrf
ascuțit 6»/160mm,
material oțel

65

44000000-0

Lot 3.27: Clește p/u cuie

buc

1

Clește p/u cuie 200mm,
material oțel Cr-V,
mînere izolate

105,00

66

44000000-0

Lot 3.28: Clește combinat

buc

1

Clește combinat
200mm, material oțel
Cr-V, mînere izolate

150,00

67

44000000-0

Lot 3.29: Clește oblic

buc

1

Clește oblic 180mm,
material oțel Cr-V,
mînere isolate

95,83

729,17

68

44000000-0

Lot 3.30: Cuțit

buc

5

Cuțit cu lamă de
rupere din oțel 25mm
extensibilă, carcasa de
tip DinaGrip din plastic
cu acoperire din cauciuc
p/u izolarea dielectrică,
blocare în formă de
roată

69

44000000-0

Lot 3.31: Cuțit

set

5

Lame de schimb 25mm,
din oțel (set 10 buc.)

395,83

70

44000000-0

Lot 3.32: Cuțit

buc

2

Diamant tăiere sticlă cu
ulei

430,00

71

44000000-0

Lot 3.33: Cric hidraulic

buc

1

Cric hidraulic tip butelie,
încărcătura minim
2000kg

1 000,00

72

44000000-0

Lot 3.34: Cric hidraulic

buc

1

Cric hidraulic tip butelie,
încărcătura minim
6000kg

2 000,00

73

44000000-0

Lot 3.35: Chingă de fixare

buc

4

Chingă de fixare (strap)
8mx50mm

1 966,67

74

44000000-0

Lot 3.36: Pilă triunghiulară

buc

2

Pilă triunghiulară pentru
metal 200mm, material
oțel

108,33

2

Cutie (piatră pentru
ascuțit) 230x35x16mm,
destinație metal, tip
piatră

108,33

1

Set pile metal, 5 buc.,
lungimea 250mm.
Tip YATO YT6238 sau
echivalentul inclusiv
calitate.

408,34

75

76

44000000-0

44000000-0

Lot 3.37: Cutie de ascuțit

Lot 3.38: Set pile metal

buc

set

24
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77

44000000-0

Lot 3.39: Fierestrău

buc

2

Fierestrău manual p/u
lemn, lungimea 500mm,
grosimea pînză minim
0,9mm, material oțel

78

44000000-0

Lot 3.40: Foarfeca

buc

2

Foarfeca p/u grădină
20cm, material oțel

216,67

1

Foarfeca p/u gard viu,
lungimea lamei 200mm,
lungimea totală 550mm,
material oțel

250,00

325,00

79

44000000-0

Lot 3.41: Foarfeca

buc

283,33

80

44000000-0

Lot 3.42: Foarfeca

buc

1

Foarfeca p/u crengi
cu ață, unghi reglabil,
diametru maxim tăiere
25mm, lungime 12002400mm

81

44000000-0

Lot 3.43: Perie de sârmă

buc

20

Perie de sîrmă 250mm,
din oțel,

800,00

8

Bandă de măsurare 3m,
carcasă din plastic cu
inserții elastomere moi
p/u protejare, banda de
măsurare din ,,Tylon,,
cu un cărlig, zăvorul
p/u frănarea curelei în
poziția dorită

900,00

5

Bandă de măsurare 5m,
carcasă din plastic cu
inserții elastomere moi
p/u protejare, banda de
măsurare din ,,Tylon,,
cu un cărlig, zăvorul
p/u frănarea curelei în
poziția dorită

1 200,00

3

Bandă de măsurare 8m,
carcasă din plastic cu
inserții elastomere moi
p/u protejare, banda de
măsurare din ,,Tylon,,
cu un cărlig, zăvorul
p/u frănarea curelei în
poziția dorită

1 100,00

2

Bandă de măsurare
de tip Longtape 20m,
carcasă din ABS închisă
anti-șoc, bandă de oțel
protejată de abraziune
cu acoperire polimerică,
măner articulat,
retractabil, pentru
rebobinarea rapidă a
benzei, clasa de precizie
II

600,00

3

Șubler cu vernier,
interval de măsurare
minim 0-150 mm,
material metal, unitatea
de măsură: cm, mm,

1 395,00

82

83

84

85

86

44000000-0

44000000-0

44000000-0

44000000-0

44000000-0

Lot 3.44: Bandă de măsurare

Lot 3.45: Bandă de măsurare

Lot 3.46: Bandă de măsurare

Lot 3.47: Bandă de măsurare

Lot 3.48: Șubler

buc

buc

buc

buc

buc

25
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87

44000000-0

Lot 3.49: Ulei p/u motor

buc

20

Ulei p/u motor 2TAKT
Selfmix, compatibil
pentru Kamoto, volum
0,5L

88

44000000-0

Lot 3.50: Ulei p/u lanț

buc

10

Ulei p/u lanț I-40, volum
1,0L

541,67

89

44000000-0

Lot 3.51: Ulei

buc

5

Ulei 15W-40, volum 1,0L

1 000,00

2 400,00

43 000,00

90

44000000-0

Lot 3.52: Mască pentru sudor

buc

2

Mască pentru sudor
Hameleon, material:
sticlă termorezistentă
întunecată, plastic,
dimensiune vizor minim
92x42 mm.

91

44000000-0

Lot 3.53: Colțar inox

buc

100

Colțar inox 80x80x1000
mm cu grosimea de 2
mm

Lot 4: Filtre, set cartușe.

1 250,00

73 083,33
13

Filtru mecanic ME
DP10 TRIO,3/4»(MEFMDP10TR-PL-PP5-PP1)
(CA)

15 816,67

92

44000000-0

Lot 4.1: Filtru mecanic
ME DP10 TRIO,3/4»(MEFMDP10TR-PL-PP5-PP1)(CA)

93

44000000-0

Lot 4.2: Set cartușe (1-2-3)
p/u DP10 TRIO (ME-SETDPPL-PP5-PP1) (CA)

buc

20

Set cartușe (1-2-3) p/u
DP10 TRIO (ME-SETDPPL-PP5-PP1) (CA)

4 500,00

94

44000000-0

Lot 4.3: Filtru mecanic
ME BB10 TRIO,1»,(MEFMBB10TR-PS20-GAC-PP5)
(CA)

buc

5

Filtru mecanic ME BB10
TRIO,1»,(ME-FMBB10TRPS20-GAC-PP5)(CA)

16 958,33

95

44000000-0

Lot 4.4: Filtru de flux Mineral
Expert Eco

buc

3

Filtru de flux Mineral
Expert Eco

4 975,00

96

44000000-0

Lot 4.5: Set cu osmoză
inversă Mineral Expert
Master

buc

2

Set cu osmoză inversă
Mineral Expert Master

10 833,33

2

Filtru cu osmoză
inversă cu șapte nivele
de purificare.Baloane
transparente.purifică
apa la nivel molecular.
Malaxor universal cu 4
canale și cu furnizarea
apei filtrate

20 000,00

97

44000000-0

Lot 4.6: Filtru sub chiuvetă

buc

buc

Lot 5: Materiale de construcții
98

99

44000000-0

44000000-0

Linoleum

Linoleum

32 400,00
m2

m2

75

Linoleum comercial
rezistent la treceri
intensive cu lățimea
2,5 m

13 500,00

105

Linoleum comercial
rezistent la treceri
intensive cu lățimea
3,0 m

18 900,00

Lot 6: Instrumente, utilaj, scule, echipament, uleiuri pentru uz gospodăresc

26
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100

44000000-0

Echipament de ridicare

buc

1

Transpalet manual
hidraulic, capacitatea de
ridicare 2000kg, echipat
cu roți din poliuretan

101

44000000-0

Echipament de ridicare

buc

2

Scară dublă cu 4 trepte,
din aluminiu, greutatea
suportată minim 150kg

Lot 7: Materiale de construcții

102

44000000-0

6 000,00

3 600,00
45 616,63

Radiator AL FERR.L=1000
700 HP

buc

5

Radiator de tip sau
echivalent AL FERR.
L=1000 700 HP, material
– aluminiu, 1 radiator
să conțină 13 secții,
lățimea 1000mm,
înălțimea 700mm între
conexiuni.

10 833,30

33 800,00

103

44000000-0

Radiator AL FERR.L=1200
700 HP

buc

13

Radiator de tip sau
echiovalent AL FERR.
L=1200 700 HP, material
– aluminiu, 1 radiator
să conțină 13 secții,
lățimea 1000mm,
înălțimea 700mm între
conexiuni.

104

44000000-0

Set reducție radiator AL
1x1/2

buc

10

Set reducție radiator AL
1x1/2

483,33

105

44000000-0

Suport radiator AL

buc

60

Suport radiator AL

450,00

106

44000000-0

Garnitură radiator AL1»

buc

20

Garnitură radiator AL1»

50,00

Total suma estimativă

II.

399 266,93

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative

Da □

Da □
Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului: cel mai
mic preț fără TVA cu corespunderea
cerințelor solicitate, pe lot.

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție

27
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației MondiDa □
ale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
124, MD-2001;
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr1 din 29 August 2022
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la
documentația de atribuire

Primaria s.Corbu r-nul Donduseni
1007601006807
s.Corbu r-nul Donduseni
069185976,025142578
slipenchivictorin@mail.ru
069185976
gutanu_m@mail.ru
slipenchivictorin@mail.ru

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

1

Renovarea capitala
si dotarea gradinitei
de copii „Andries”

n

Denumire lotul n

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Buc..

Renovarea capitala a gradinitei
decopii „Andries”conf.caietului
de sarcini publicat ulterior la
procedura www.achizitii .md

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu v
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu v
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
29

a□

Da □
Pretul cel mai scazut

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

2803260.00
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Septembrie

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _1_din__29 august 2022___
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante

Primăria comunei Buciumeni
1007601003622
s.Buciumeni, r.Ungheni
(0236)46-236; (0236)46-238
buciumeni46@yahoo.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Petriciuc Filip tel.069048721/ buciumeni46@
yahoo.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține SIA „RSAP” m.tender
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber,
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi
accesată documentația de atribuire)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Autoritate Publică Locală nivelul I
(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

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

4520000009

“Construcția Oficiului
medicilor de familie ” din
s.Buciumeni raionul Ungheni

volum de
lucrări

Conform proiectului și
caietului de sarcini

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru
fiecare lot în parte)
lei
2 871 220,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro- Nu 
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Da □

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

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Conform anunțului de participare
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de
intenție

20 zile

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Da □

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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _01__din_29 august 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Primăria s.Carahasani r-n.Ștefan Vodă
1007601005316
S.Carahasani, raionul Ștefan Vodă
024242238; 067428695;
carahasani.primaria@mail.ru
Primar CIOBANU Oleg, 069300796;

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de Administrație Publică Locală
activitate
Primăria s.Carahasani, raionul Ștefan Vodă.
(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

Renovarea rețelei
de iluminat public
Conform caietului de
1 45316110-9
Proiect
din s. Carahasani,
sarcini
r-nul.Ștefan Vodă.
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu v
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nuDa □
mai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu v
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
Da □
al unor acte administrative

33

Valoarea
estimată,
fără TVA (pentru

fiecare lot în parte)

2462887,18 lei
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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 –
Prețul cel mai scăzut.

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 utilizate

August 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Lucrările vor fi finanțate din mijloacele
Fondului Național pentru Dezvoltarea
Regională și Locală.

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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr2 din 29 August 2022
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o
mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Primaria s.Corbu r-nul Donduseni
1007601006807
s.Corbu r-nul Donduseni
069185976,025142578
slipenchivictorin@mail.ru
069185976
gutanu_m@mail.ru
slipenchivictorin@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Primaria s.Corbu raionul Donduseni
(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

1

Renovarea capitala
si dotarea gradinitei
de copii „Andries”

n

Denumire lotul n

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Buc..

Dotarea gradinitei de copii
„Andries”conf.caietului
de
sarcini publicat ulterior la
procedura www.achizitii .md

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu v
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu v
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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a□

Da □
Pretul cel mai scazut

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

945000.83
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Septembrie

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _1_din_29 august 2022_
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante

Primăria comunei Iezărenii Vechi
1007601002740
s.Iezărenii Vechi, rl. Sângerei
Tel.067202131, fax: 026234318
primariaiezareniivechi@gmail.com
https://www.facebook.com/iezareniivechi.
primaria
Gabor Renata, 067202131,

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

1

Cod CPV

45261910-6

Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
Reconstrucția
acoperișului clădirii
Gimnaziului „Sergiu
Rădăuțan” din
comuna Iezărenii
Vechi, raionul
Sângerei

Cantitate/
Unitate de
măsură

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru

Descrierea achiziției
Lucrări de reconstrucție
acoperișului:
1) Blocul a
2) bloculA1

1

3) bloculA2
4) blocul B

5) blocul auxiliar
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu X
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
37

Da □

fiecare lot în parte)

a

5563514,5
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu X
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Da □
Executarea lucrărilor calitativ și în termen,
Preț avantajos.

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 utilizate

08 septembrie 2022

Acord-cadru - nu
Sistem dinamic de achiziție - nu

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 26.08.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația
de atribuire

Primăria s. Antonești
1007601006184
s. Antonești r. Ștefan Vodă
024248236, 067503632
prim.antonesti@gmail.com
Morari Nadejda 067503632
Documtația de atribuire este anexată în
cadrul procedurii SIA RSAP

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de Autoritate publică
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.

Cod CPV
45453000-7

Nr.
d/o

Informații despre obiectul achiziției:

1

III.

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor
Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii instituției
educației timpurii din s.
Antonești, r. Ștefan Vodă

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Lucrări

Conform listelor de
lucrări
solocitate
de
autoriutatea
contractantă

(reparația acoperișului, raparația
fațadei, amenajarea teritoriului)

fiecare lot în parte)

2767351,89

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat
numai în cadrul unor programe de angajare
protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative

IV.

Valoarea
estimată,
fără TVA (pentru

Da □

Da □

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre
publicare în JOUE)
39

August - septembrie 2022
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Alte informații relevante

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

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).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 29 august 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Primaria satului Copceac,
raionul Stefan Voda
1007601005280
MD4217 s.Copceac, rn Stefan Voda
024238382/ 024238138
primariacopceac@mail.ru

IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Tintari Vasile, 067615711
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația
SIA RSAP
de atribuire
achizitii.md
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct,
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată
documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Restabilirea și modernizarea
sistemului de iluminat
1
4 PT
stradal în satul Copceac,
raionul Ștefan Vodă
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
453100003

Descrierea
achiziției

Licitatie deschisa

Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu V
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu V
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în parte)

2332390.00

Da □

Da □

Pretul cel mai scazut
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Alte informații:

Septembrie 2022

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

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Proiect finantat din Oficiul National de
Dezvoltare Regionala si Locala

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru: ____________________

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru
fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din ___________
Informații generale despre autoritatea contractantă:

I.

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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

Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
1002600047677
mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
067880677
achizitii.spatiiverzi@gmail.com
https://agsv.md/
067880677
https://achizitii.md/ro/

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

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției
Sare tehnică- 0-5 mm;

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru
fiecare lot în parte)
1 500 000,00

Parametrii: NaCL – min.96%;
1

14200000-3

Material
antiderapant

420 tone

Insolubili în apă – min.2%;
Umiditate la încărcare – mx. 1%;
Granulație – 0-5 mm cu max. 10
% pe sita de 4 mm.

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere Nu □
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
Da □
programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în Nu □
temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de
selecție
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare August
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de
intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu □
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
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
Nu sunt

Alte informații relevante
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ANUNŢ DE INTENŢIE
nr. 24 din 29.08.2022
I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante

Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a
Ministerului Apărării
IDNO
1006601001229
Adresa
MD2021, Moldova, mun.Chişinău, şos.Hînceşti 84
Numărul de telefon/fax
(022) 25-23-10/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorităţii
www.army.md
contractante
Persoana de contact, numărul de tel./
Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.md
e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&su
se va putea obţine accesul liber, direct, total
bmenuheader=5
şi gratuit la documentaţia de atribuire
Tipul autorităţii contractante şi obiectul
Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării
principal de activitate
II. Informaţii despre obiectul achiziţiei:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cant./
U.M.

Descrierea achiziţiei

Achiziţionarea
1 09100000-0
Combustibili
litri carburanţilor conform
necesităţilor AN
III. Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în parte)
4 200 000,00

Contractul de achiziţie publică este rezervat unor ateliere protejate
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de anga- Nu □
jare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul
Nu □
unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative
Conform art.18,
Scurtă descriere a criteriilor de selecţie
LP nr.131/2015
IV. Alte informaţii:
Data estimată pentru publicarea anunţului de participare
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de
intenţie
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)
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Trimestrul III-IV
Nu
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mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, 124, MD-2001;
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 5 din 27 iulie 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Consiliul raional Sîngerei
Or. Sîngerei
1007601009369
Str. Independenței, 111
0 262 2 20 58 / 0 262 2 63 53
consiliu@singerei.md
www.singerei.md
UNGUREANU Lia
Autoritate publică locală de nivelul II

(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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

COP

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări 
Lucrări de renovare a încăperilor din incinta clădirii
administrative a Consiliului raional
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654584610061
Data publicării: 07 iunie 2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1654584610061?tab=contract-notice
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 Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
utilizate
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 8 din 08 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL Constatforj
1012602003049
Or. Sîngerei, str. A. Crihan, 40/ 0687 71 587/ constatforj@gmail.com

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

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

Da 

Nu □
Da □

Nu 

Da □

Nu 

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Lucrări de renovare a încăperilor
40/22 din
1 din incinta clădirii administrative 45453000-7
1 proiect
13.07.2022
a Consiliului raional
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Suma, inclusiv
TVA

1 101 624,83

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu 
Da □
Nu 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 28.07.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă
Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală
Teritorială Rîșcani

Denumirea autorității contractante
Localitate

mun. Chișinău

IDNO

1003600153212

Adresa

str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax

02244-43-07 ; 02249-77-42

E-mail

amtriscani@ms.md

Adresa de internet
Persoana de contact

Cenușa Tatiana

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

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

COP

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

Privind achiziționarea rechizitelor de birou, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani,
pentru 2022 Repetat

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655462934919
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1655462934919?tab=contract-notice
Data publicării:17.06.2022

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

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

Nr. oferte primite

Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
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. 1 din
27.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului
Denumire

SRL BIROVITS

IDNO

1004600011241

Date de contact

Str. sf. Andrei 18, mun. Chișinău, tel 022-808444;

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

Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

Asociație de operatori economici

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor
Loturile 2

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de
măsură
-

30192000-1

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

33/2022/21058576 din 189664,20
26.07.2022

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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 29.07.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
mun.Chișinău
IDNO
1003600152606
Adresa
str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax
(022) 250-809
E-mail
achizitii@urgenta.md
Adresa de internet
www.urgenta.md
Persoana de contact
Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională
activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă
Denumirea autorității contractante
Localitate

formă de achiziție comună)

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/ acorduluicadru

Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Bunuri □
Servicii □
Lucrări □
Prod. parafarm. (consumabile neurochirurgicale) - 2022
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652437615294 / 21056447 .
Data publicării 13 mai 2022, 13:42
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1652437615294?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
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Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 8

Nr. oferte primite

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru Nr.1 din 12.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
*
Denumire

SRL «MED-M»

IDNO

1020611000359

Date de contact (adresa/ tele- MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2/A / Telefon/fax: 068-846-704 / E-mail: molldovamed@
fon/ fax/ e-mail/ pagina web) gmail.com
sau Da □

Nu □

Asociație de operatori eco- Da □
nomici (societate mixtă,
consorțiu sau altele)

Nu □

Subcontractanți (denumirea, Da □
valoarea și procentul din contract)

Nu □

Întreprindere
mijlocie

mică

Loturile atribuite:
Nr. lot

Denumire lot

2

2.Bandaj adeziv

8

8.Dren p/u
drenarea plăgilor
postoperatorii

Model articol

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

U/M

Cant.

806011

Rulou de lățime 10cm x 5m; Emplastru de tip
Citofix

buc

50

103 114

Dotat cu 2 drenuri tubulare radioopace din
silicon; Mărime: 14CH l 500mm; Prevazut cu
trocar p/u contraapertură; Y-conector; Colector
cu presiune negativă vol. 400ml.

buc

Nr./data contractului

1 134,00
536 /
26.07.2022

100

TOTAL
Denumire

Suma, incl.TVA

9 504,00
10 638,00

SRL «SOGNO»

IDNO

1004600013854

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e- mun.Chișinău, str. Academiei, 2 / Telefon/fax: (022) 727-525 / 069-606-792 / E-mail:
sognomd@gmail.com / ala_punga@mail.ru
mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

Nu □

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

Da □

Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și
procentul din contract)

Da □

Nu □

Loturile atribuite:
Denumire lot

1

1.Ac puncție lombară 1618G

4

4.Burete hemostatic (tip
Surgicel)

6

6.Cervicostat tip
Philadelphia

9

9.Dren ventricular

Model
articol

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

U/M

Cant.

DM-SN

16G, 18G; Quincke-slipning; steril;
apirogen; ambalat individual.

buc

100

Burete hemostatic din celuloza
Equitamp®
regenerata oxidata; Dimensiuni:
ET68
10x20cm (4x8in)

buc

30

Din poliuretan; Mărime: 1, 2, 3.

buc

20

Steril; Standard cerebral din silicon, impregnat cu Barium;
Fără deflector; Lungime: 250-350mm; Diametru intern:
1,3-1,5mm; Diametru extern: 2,5-2,8mm.

buc

20

1300-S /
M/L
06118.
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contractului
537 / 27.07.2022

Nr.
lot

Suma, incl.
TVA
1 134,00
9 720,00
4 940,00
18 360,00
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15

16

14.Set drenaj lombar al LCR

15.Sistem inchis de colectare
p/u lichid cefalo- rahidian

16.Sunt ventriculo-atrial (p/u
adulti)

06418.

Steril; Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac
trocar din oțel inoxidabil cu vârful îndoit p/u a permite
trecerea cateterului sub piele în timpul cateterizării, un
conector Luer, o filă de fixare din silicon.

buc

20

18 360,00

06128.

Steril; Dotat cu un rezervor cu capac de protecție și
filtru hidrofob. Colector gradat, ceea ce permite calculul
debitului LCR. Rezervor montat pe placă gradată. Tuburi
de drenaj cu o supapă anti-reflux și o clemă. Conține
robinete cu 3 căi p/u prelevarea de analize, administrare
de medicamente, precum și monitorizarea presiunii
intracraniene. Pungă de drenaj vol. 600ml, de unică
folosință.

buc

30

40 500,00

02514(M)+01101+03107
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Steril, din silicon impregnat cu Barium; Cateter distal
(atrial) lungime 420-450mm, diametru intern 1,1-1,5mm,
diametru extern 2,5-2,8mm; Cateter ventricular lungime
210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru
extern 2,5-2,8mm. Valvă de presiune medie. În set cu
trocar maleabil p/u tunelizare subcutană a cateterului, l
360mm.

buc

5

34 750,00

TOTAL
Denumire

127 764,00
SRL «TEHNOMEDICA»

IDNO

1002600053256

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

mun.Chișinău, str.Ciuflea, 38/1 / Telefon/fax:
tehnomedica_md@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

069-909-500 / (022) 601-087 / E – mail:

Nu □

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

Da □

Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul
din contract)

Da □

Nu □

Loturile atribuite:
Nr. lot

12

Denumire
lot

12.Set
câmpuri
operații
cerebrale

Model
articol

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

U/M

Cant.

Nr./data contractului

Suma, incl.
TVA

97095457

Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj
individual: 1) Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de
incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare
lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru.
Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în
zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă;
b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime,
c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme
pentru ghidare - 1 buc; 2) Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2
cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat
confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil
din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din
viscoză minim 20g/m2 - 4 buc; 3) Șervețele absorbante din
celuloză 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame,
se exclude poliesterul sau SMS - 2 buc; 4) Panglică de operaţie 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă
minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim
40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a
tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei - 1 buc; 5) Câmp
p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă
100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra
celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi:
a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu
capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. - 1 buc; 6) Câmp tip
Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5cm), ranforsat,
impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă
65x85 cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă
minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața
de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona
critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă).
Pictogramă pentru ghidare. - 2 buc; 7) Cateter de aspiraţie 12CH,
minim 0,5m - 1 buc; 8) Burete abraziv pentru instrumentele
de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 9) Seringa 20 ml, Luer
lock. - 3 buc; 10) Mânere pentru lampa de operație - 2 buc; 11)
Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără
scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40
mm (+/-2mm) - 10 buc; 12) Bisturiu jetabil N15. - 1 buc; 13)
Bisturiu jetabil N22. - 1 buc; 14) Buzunar cu banda adeziva p/u
instrumentele de diatermie si aspiraţie 35x40cm, din polietilenă
minim 80 mcm grosime. - 1 buc; 15) Bol gradat 120ml p/u ace
utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea
minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. - 1 buc; 16)
Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero
900. Pictogramă pentru ghidare. - 1 buc; 17) Forceps jetabil cu
vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design baioneta,
compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat
în dotare. - 1 buc.

buc

150

538 / 26.07.2022

420 300,00
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Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj
individual: 1) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente
80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant,
3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm),
din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm;
plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim
60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică
minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă).
Pictogramă pentru ghidare - 3 buc; 2) Câmp cu bord
adeziv dimensiuni 90х75 cm (+/-2 cm). Polistratificat,
minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona
critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă;
b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2,
d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2.
Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2.
Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului,
impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă
100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă - 2 buc; 3)
Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) - 4
buc; 4) Panglică de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2
straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm
grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu
lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor
şi instrumentelor în timpul operaţiei - 1 buc; 5) Cearșaf
cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat,
minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona
critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă;
b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2.
Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului,
impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă
100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă
pentru ghidare - 1 buc; 6) Cearșaf steril cu bord adeziv
şi câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat,
minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona
critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă;
b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2.
Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului,
impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă
100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă
pentru ghidare - 1 buc; 7) Câmp p/u masa tip Bobrov
190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată
suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte
câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a)
strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim
50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim
30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1
buc; 8) Cateter de aspiraţie 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 9)
Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5
cm (+/-2 cm) - 1 buc; 10) Seringa 20ml, Luer lock - 3 buc;
11) Mânere sterile pentru lampa de operație - 2 buc; 12)
Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26
cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm, din poliuretan
minim 25mcm grosime - 1 buc; 13) Tampon absorbant
neurochirurgical, din material nețesut, fără scame,
hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40
mm (+/-2mm) - 10 buc; 14) Bisturiu jetabil N11 - 1 buc;
15) Bisturiu jetabil N22 - 1 buc; 16) Buzunar cu bandă
adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspiraţie
35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime - 2 buc;
17) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen,
transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm,
inscripționat cu eticheta “risc biologic” - 1 buc; 18) Husă
p/u C-arm 140cm (+/-2 cm) - 1 buc; 19) Husă microscop
cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900.
Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 20) Forceps jetabil cu
vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design drept,
compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200
/300 aflat în dotare - 1 buc.
TOTAL

buc

150

402 840,00

823 140,00

*
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SRL «TRIUMF-MOTIV»

Denumire
IDNO

1012600021180

Date de contact (adresa/ MD-2043, mun.Chișinău, bd.Traian 18/1, ap.80 / Telefon: (022) 76-88-41 / E-mail: triumf.
telefon/ fax/ e-mail/ pa- motiv@mail.ru
gina web)
Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

Nu □

Asociație de operatori
economici (societate mixtă,

Da □

Nu □

Subcontractanți

Da □

Nu □

consorțiu sau altele)

(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

Loturile atribuite:
Nr. lot

17

Denumire lot

17.Sunt
ventriculoperitoneal
(p/u adulti)

Model articol

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

U/M

Cant.

Nr./data contractului

Suma, incl.TVA

D-DCA-M-VCK /
D-DFR-M-PEB

Steril, din silicon impregnat cu Barium; Cateter
distal (abdominal) lungime 1110-1120mm,
diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern
2,5-2,8mm; Cateter ventricular lungime 210240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru
extern 2,5-2,8mm. Valvă de presiune medie. În
set cu trocar maleabil p/u tunelizare subcutană
a cateterului, l 550mm.

buc

15

539 / 29.07.2022

116 424,00

TOTAL

116 424,00

4. Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din
fonduri 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; (022) 820 652, 820651; contestatii@ansc.md / 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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 28.07.2022
Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Primaria Drepcauti
Raionul Briceni, s.Drepcauti
1007601004962
Raionul Briceni, s.Drepcauti
024752336,024752338
Primaria-drepcauti@mail.ru
Rurac Angela
APL

(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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru

Servicii
Lucrări □
Obiectul de achiziție
Reparatia drumurilor locale din s. Drepcauti, raionul
Briceni
Anunțul de participare
Nr.: Nr: 21058485
Data publicării:20.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1655374712555?tab=cans
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 Acord-cadru □
utilizate
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
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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 01.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO

SRL PRIMATERAX-NORD
1006602011124
Or.Riscani

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

079433037
 Da Nu □
Da □ Nu □

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

Subcontractanți

Da □

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
Denumire lot nr. 1

Cod CPV

45200000-9

Cantitate/
Unitate de
măsură
1

Nr. și data
contractului
23 din
11.07.2022

Suma, inclusiv TVA
478694.63

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
1.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect Nu □
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la Nu □
care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 29.07.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Pagina web oficială
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal de
activitate

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
mun. Chișinău, or. Codru
1003600150554
MD-2011, str. Costiujeni, 3, mun. Chișinău
022 85-72-38, 022 75-15-69
scpachizitii@gmail.com
scp.md
Serghei Ciobanu
Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal
de activitate: prestarea asistenței medicale.

(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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului- Bunuri 
cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Echipamente și consumabile electrice și de iluminat
(repetat)
Anunțul de participare
Nr.: F/N
Data publicării: 01.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059297/
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
1 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

„EUROLUMINA” SRL
1008600024540
MD-2037, str. Industrială, 59M

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

mun. Chișinău, Republica Moldova, 022477256; 060460090

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

E-mail: dmanastirli@1000kw.md
Da  Nu □
Da □ Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Denumirea bunurilor/serviciilor

1

Cod
CPV

Nr.
crt

Cantitate/ Unitate
de măsură

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv
TVA

Lotul 1 Iluminare și componente
Bec LED 10W E27 6400K

250 buc

5880,00

1.2

Bec LED 18 W E27 6400K

250 buc

12000,00

1.3

Tub fluorescent 18w T8

600 buc

12420,00

1.4

Tub fluorescent 36w T8

300 buc

7452,00

1.5

Starter 127V

250 buc

1000,00

1.6

Starter 220V

1.7

Felinar LED 18W exterior

1.8

Felinar LED 45W

1.9

31000000-6

1.1

250 buc
100 buc

21059297/1
29.07. 2022

1000,00
10368,00

30 buc

16250,40

Tub LED 20W

300 buc

10500,00

1.10

Tub LED 10W

300 buc

8700,00

1.11

Felinar LED 40W

40 buc

9000,00

1.12

Felinar LED 20W

40 buc

6560,00

Total lot 1:
2

Lotul 2 – Fire electrice, cabluri și accesorii
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Cablu VVG 3*2,5

2.2

Cablu VVG 3*1,5

2.3

Fir electric PV3 25mm

2.4

Conector WAGO 3 fire

100 buc

2.5

Conector WAGO 3 fire

100 buc

2.6

Conector WAGO 4fire

100 buc

2.7

Conector WAGO 5 fire

2.8

Conector WAGO 2 fire

2.9

Bandă izolantă

2.10
2.11

31000000-6

310000006

2.1

300 m

6165,00

300 m

4233,00

10 m

642,60

100 buc
100 buc

21059297/1
29.07. 2022

900,00
500,00
600,00

21059297/1
29.07. 2022

700,00
400,00

20 buc

239,40

Bandă izolantă

20 buc

239,40

Bandă izolantă

20 buc

670,80

Total lot 2:

15290,20

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

2.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un Nu 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul Nu 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru,
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 24 din 29.07.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească

Localitate

mun. Chișinău

IDNO

1015600032824

Adresa

mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

Număr de telefon/fax

022 28-62-70 / 022 28-65-01

E-mail

cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulanta.md

Adresa de internet

www.ambulanta.md

Persoana de contact

Pestereanu Nina

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

Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale
urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată
a pacienților

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/ acorduluicadru

Bunuri  Servicii □ Lucrări □

Obiectul de achiziție

Consumabile și piese de schimb pentru aparatajul medical

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD- 1654496404308
Data publicării: 06.06.2022
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1654496404308
Prețul cel mai scăzut 

Criteriul de atribuire utilizat

Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
Total: 8

Nr. oferte primite

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. 36 din 15.07.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:
Denumire

„Aelo Grup” SRL

IDNO

1011600009752

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

Adresa: mun. Chişinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of.) 3, MD-2004,
aelogrup@gmail.com; tel.: 061033993
Da 

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □
Da □

Nu 

Da □

Nu 

Loturile atribuite:

Nr./ lot

Denumirea bunurilor

Cod CPV

Canti

UM

tatea

Tuchscreen Comen H3

buc

60

2

Ecran LCD Comen H3

buc

10

3

Placă de bază Comen H3

buc

10

4

Placă de derivații Comen
H3

buc

15

6

Placă de bază Comen CM
1200A

buc

15

7

Ușița de la printer Comen
CM 1200A

buc

30

9

Tuchscreen Comen CM
1200A

buc

5

10

Ecran LCD Comen CM
1200A

buc

5

12

Ecran LCD Comen CM
1200B

buc

5

13

Placă de bază Comen CM
1200B

buc

10

14

Cablu ECG universal

buc

350

18

Electrozi cu ventuze

set

50

19

Electrozi pentru membre

set

50

33100000-1

1

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA

Nr. 31 din 29.07.2022

832290,00

Denumire

”LABROMED LABORATOR” SRL

IDNO

1012600001177

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

Adresa: mun. Chişinău, Cuza Voda 30/1, 18, Tel/fax: 0037369021707,
0037322000824

Întreprindere mică sau mijlocie

Da 
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Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □

Nu 

Da □

Nu 

Loturile atribuite:
Nr./
lot

Cod
CPV

Denumirea bunurilor

Canti
tatea

Electrozi de unică folosință (adulți)

buc

480

16

Electrozi de unică folosință (copii)

buc

320

20

Electrozi de unică folosință (adulți)

buc

48

21

Electrozi de unică folosință (copii)

buc

32

22

Electrozi de unică folosință (adulți)

buc

60

23

Electrozi de unică folosință (copii)

buc

40

24

Reductor O2 de ½

buc

20

25

Reductor O2 de ¾

buc

20

33100000-1

15

Denumire
IDNO
Date de contact

Da 

17

Mikrotik MAPline ECG cu
transmitere

Nr. 32 din
29.07.2022

712588,80

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din
contract)
Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor

Suma, inclusiv TVA

Adresa: mun. Chişinău, str. P. Rares 39/1, ap.68, MD-2062,
Tel/fax: 060107030, e-mail:maximvictor@gmail.com

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Nr./
lot

Nr. și data
contractului

SC „DENIAUTO” SRL
1003600030571

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina
web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

2.

UM

Da □

Nu 

Da □

Nu 

Cod CPV

UM

33100000-1

buc

Canti
tatea

40

Nr. și data
contractului

Nr. 33 din
29.07.2022

Suma, inclusiv TVA

25920,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un
program finanțat din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind
contractul (contractele) la care se referă
anunțul respectiv

Nu 
Da □
Nu 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 63
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mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md

Alte informații relevante

pagina web: www.ansc.md
-

64

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1655369022114/01 din 01.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

PrimăriacomuneiPruteni
Denumirea autorității contractante
satulPruteni,rnulFălești
Localitate
1007601002153
IDNO
s.Pruteni,rnulFălești
Adresa
025966882
Număr de telefon/fax
manoli.angela67@gmail.com
E-mail
Adresa de internet
Angela Manoli
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate
Administrație Publică Locală de nivelul I,_
promovarea intereselor și soluționarea problemelor
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă populației unității administrativ teritoriale
formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri

(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

Lucrări de reparație a străzilor locale(s.Pruteni,s.ValeaRusului,s.
CuzmeniiVechișis.Drujineni)din comunaPruteni,rnulFălești

Anunțul de participare

Nr:ocds-b3wdpl-MD-1655369022114
Data publicării: 16.06.2022
Link:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD1655369022114?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 □
Total: 3

Nr. oferte primite

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:

2.

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1655369022114 /01 din 15.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL Marcons-Drum

1007602003489
or. Fălești, str. Verde nr. 8, marchitandp@mail.ru

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Lucrări de reparație a străzilor locale (s.Pruteni,
s.ValeaRusului, s.Cuzmenii Vechi și s.Drujineni) din
comuna Pruteni, rnul Fălești

45200000-9

1/buc

Nr.28 din
22.07.2022

Suma, inclusiv TVA
695 997,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
3.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu □
referă la un proiect și/sau un program finanțat
Da □
din fonduri ale UE
Nu □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 8 din_28.07.2022__
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Primăria com.Bubuieci
Com.Bubuieci
1007601010459
Str.T.Bubuiog, 28
022-41-48-32/022-41-48-69
primaria.bubuieci@mail.ru
www.primariabubuieci.com
Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: eftoviciinga@
gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal Autoritate publică
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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri
acordului-cadru
Obiectul de achiziție
Achiziționarea cărnii pentru instituțiile de educație
timpurie din comuna Bubuieci pentru lunile augustdecembrie 2022
Anunțul de participare
Nr.:
Data publicării: 08.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059659/
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire Licitație electronică
utilizate
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. 21059659 din 21.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
ofertantului:
SC „Villa Prodotti” SRL
1016600007719
MD-2075, mun.Chișinău, str.Bacioi Noi, 19, tel.:
022-846-333, e-mail: villaprodotti@mail.ru

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da
Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

CC „Nivali-Prod” SRL
1006600010112
MD-4822, s.Dubasarii Vechi, r-ulCriuleni, tel.:

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

062037700, 068686502, e-mail: achizitii@nivalli.
md
Da
Nu

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

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
Lotul nr.1 Fileu de pui

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
15100000-9 2754,00 kg

Nr. și data
contractului

Nr.96 din
28.07.2022
2 Lotul nr.2 Carne de bovină
15100000-9 260,00 kg
Nr.96 din
28.07.2022
3 Lotul nr.3 Pulpe de găină 15100000-9 1445,00 kg
Nr.95 din
refrigerată, fără os
28.07.2022
4 Lotul nr.4 Șold de porc degresat 15100000-9 512,00 kg
Nr.96 din
dezosat refrigerat
28.07.2022
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul Nu
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 01 din 28.07.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Primăria comunei Schineni
s. Schineni, raionul Soroca
1007601001488
s. Schineni, raionul Soroca, str.Renașterii 59

023047-567/023047-436
lararotari1969@mail.ru
Leșan Silvia, 023047436, sprimaria@mail.ru

APL nivelul I

(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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru
Servicii □
Lucrări x
Obiectul de achiziție

Lucrări de reparație curente a unei porțiuni de străzi prin sat.
Schineni, r-nul Soroca

Anunțul de participare

Nr.: 21058402
Data publicării: 15.06.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1655290847895

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
utilizate
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 6 (șase) oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 01 din 04.07. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL Drumnord-Construct

1014602001061
s. Corlăteni, r-nul Rîșcani, 069122184,
025657373, drumnordconstruct@mail.ru

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu x

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Cantitate/
Nr. și data
Unitate de
contractului
măsură
45200000-9 Conform
33 din
1 Lucrări de reparație curente a
caietului de
11.07.2022
unor porțiuni de străzi prin sat.
sarcini
Schineni, r-nul Soroca
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Suma, inclusiv TVA
260258,94

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu x
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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).
71

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 27 iulie 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Primăria comunei Heciul Nou
s. Heciul Nou
1007601002290
s. Heciul Nou
0 262 57 3 68
primariaheciulnou@mail.ru
COREȚCHI Ludmila
Autoritate publică locală de nivelul I

(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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări 
Lucrări de reparare a unor porțiuni de drum din com.
Heciul Nou
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654848859513
Data publicării: 10 iunie 2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1654848859513?tab=contract-notice
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 Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
utilizate
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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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 05 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

DRUMNORD – CONSTRUCT SRL
1014602001061
s. Corlăteni, rl Rîșcani / 0 691 221 84 /
drumnordconstruct@mail.ru

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da 

Nu □
Da □

Nu 

Da □

Nu 

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Lucrări de reparare a unor
32 din
1 porțiuni de drum din com.
45233142-6
1 proiect
15.07.2022
Heciul Nou
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Suma, inclusiv TVA

597 727,17

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu 
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 6
1.

din 29 iulie 2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra
Proceselor Hidrometeorologice
Mun. Chișinău
1003600094438
MD-2043, mun. Chişinău, str. Grenoble 193
022 403-416; 022 769-535
anticamera@antigrindina.md
http://antigrindina.md/
Vasile Aghenie, 022 403-466; anticamera@antigrindina.md

Instituţia bugetară „Serviciul Special pentru Influențe
active Asupra Proceselor Hidrometeorologice”,
subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o Alimentare, este abilitată cu funcţii de organ naţional
în domeniul influenţelor active asupra proceselor
altă formă de achiziție comună)
meteorologice şi altor procese geofizice
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru
Servicii □
Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Materiale de construcție și articole conexe
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652357164085

Data publicării: 13 mai 2022
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1652357164085?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 Acord-cadru □
utilizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
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Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: „GHIOCEL” S.R.L.; „VERMILION”SRL; „
SOVERANG” SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
Nr. oferte primite

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 6 din 29 iunie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

„GHIOCEL” S.R.L.

1003609005370

2060 Călărași. Str.Bojole 25; 022 26-80-10,2680-42

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

Da □

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

Nu □
Da □

Nu □

Societate cu răspundere limitată
Da □ Nu □

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
1buc.

Nr. și data
contractului

Lot
3.
Materiale
de 44100000-1
61
construcție
și
articole
din 11 iulie
conexe
pentru
sediul
2022
Serviciului Special, regiunea
Sud
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
1.

2.

Suma, inclusiv TVA
311998,80 lei

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect Nu □
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la Nu □
care se referă anunțul respectiv
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
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Alte informații relevante

Lotul 1 ”Materiale de construcție și articole conexe pentru
sediul Serviciului Special, regiunea Centru” și Lotul nr.2
„Materiale de construcție și articole conexe pentru sediul
Serviciului Special, regiunea Nord” ale procedurii de
achiziție publică MD-1652357164085 din 25.05.2022
privind achiziția „Materiale de construcție și articole
conexe”, au fost anulate în corespundere cu Decizia Agenției
Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D341-22 din 27.06.2022 privind soluționarea contestației
formulate de către „Manticora” SRL pe marginea procedurii
de achiziție vizate.

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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1
1.

din 01 august 2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

I.P.Școala Profesională Alexăndreni, r-nul Sîngerei
Biruința
1007602002817
Biruința R-nul Sîngerei
026261006

026260515

spalexandreni@gmail.com
Cobîlaș Ana
Instituție publică – prestarea serviciilor educaționale

(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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

COP

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru
Obiectul de achiziție
Cărbune AS
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655274421283
Anunțul de participare
Data publicării: 15.06.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1655274421283
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire Acord-cadru □
utilizate
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: mici și mijlocii
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: Da
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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 04.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL Tincomert Invest
1021600008549
Or Ocnița. Str Ion Crreangă 33 ap 42

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □
Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
200 tone

Nr. și data
contractului

Nr. 44 din
19.11.2020
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
1

2.

Cărbune AS

09200000-1

Suma, inclusiv TVA
1968000

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu □
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul Nu □
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 19/L/22 din 12.07.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Primăria or.Cimișlia
Or.Cimișlia
1007601005914
Bd.Ștefan cel Mare 14
024124135
024125739
www.achizitii@cimislia.md
www.cimislia.md
Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@cimislia.md

(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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

COP

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție

Lucrări □
Lucrări de extindere a iluminatului public stradal
4,5 km

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652358317527
Data publicării: 12.05.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
utilizate
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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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/L/22 din 07 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

FCI ”Capital” SRL
1003605002810
mun. Chișinău, str. Dumitru Râșcanu, 33/1

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

1

Lucrări de extindere a
iluminatului public stradal 4,5
km

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

45316110-9

Lucrări

Nr. și data
contractului
116/22 din
16.06.2022

Suma, inclusiv TVA
282041,05

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu □
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 73/22 din 26 iulie 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Mun. Bălți
1009601000267
Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
0231 6-19-80
adrnord@adrnord.gov.md
adrnord.md
Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.
gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție
de activitate
comună.
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,
constituită pentru implementarea politicii de
dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Nord.
ADR Nord elaborează și promovează strategii și
programe sectoriale, atrage resurse și implementează
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță
pentru stimularea creșterii economice durabile,
parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

(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

Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile
Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s.
Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția
rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea
satului și Construcția apeductului magistral spre satul SloboziaVărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate
primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare
Nord”
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Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1646394628098
Data publicării: 4 martie 2022, 14:37
Link:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1646394628098?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 □
☑ Nu este cazul

Nr. oferte primite

Total: 10 (zece).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
10 Potrivit la MTender toți acești ofertanți sunt în categoria
Întreprinderilor Mici și Mijlocii:
h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D 1646394628098?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 10 (zece).

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. 209/22 din 13 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

SRL Izodromgaz
1003600020891
Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Ialoveni 2,
+37369777913, +37369155411 izodromgaz@
gmail.com
Da ☑ (potrivit datelor din DUAE și din MTender) Nu □
Da □ Nu ☑

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Da □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

82

Nu ☑

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
Denumire lot nr. 1

Cod CPV

45232150-8

Construcția apeductului magistral de
la s. Voloave spre localitățile Volovița,
tabăra de odihnă „La Dumbrava”,
s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s.
Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca
cu construcția rezervorului de apă sau
instalarea turnului de apă la marginea
satului și Construcția apeductului
magistral spre satul Slobozia-Vărăncău,
r. Soroca în cadrul proiectului „Apa –
necesitate primordială pentru o viață
calitativă în Regiunea de Dezvoltare
Nord”

Cantitate/
Unitate de
măsură
Una

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA

217/L din 23
iunie 2022

30 350 782,00 MDL
cu TVA

lucrare

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
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu ☑ nu este cazul
Da □
Nu ☑ nu este cazul
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 76/22 din 26 iulie 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Mun. Bălți
1009601000267
Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
0231 6-19-80
adrnord@adrnord.gov.md
adrnord.md
Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.
gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție
de activitate
comună.
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,
constituită pentru implementarea politicii de
dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Nord.
ADR Nord elaborează și promovează strategii și
programe sectoriale, atrage resurse și implementează
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță
pentru stimularea creșterii economice durabile,
parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitație deschisă
Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

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

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

Obiectul de achiziție

servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și modernizarea
Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun.
Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652814346363
Data publicării: 17 mai 2022, 22:04
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1652814346363?tab=contract-notice
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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 Acord-cadru □
utilizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
☑ Nu este cazul
Total: 3 (trei).
De la operatori economici care sunt întreprinderi
mici și mijlocii: 3 Potrivit la MTender ofertanții sunt în
categoria Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

Nr. oferte primite

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1652814346363?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 3 (trei).
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. 225/22 din 13 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Întreprinderea Municipală Direcția de Construcții
Capitale Comanditar Unic mun. Bălți
1002602005237
Republica Moldova, mun. Bălți, str. Păcii 38, 023126434,
068103220, uks_ez@mail.ru
Da ☑ (potrivit datelor din DUAE și din MTender) Nu □
Da □ Nu ☑

Subcontractanți

Da □

IDNO
Date de contact

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu ☑

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA

1

Denumire lot nr. 1
servicii de supraveghere tehnică la
Reabilitarea și modernizarea Muzeului
de Istorie și Etnografie din str. Ștefan
cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul
proiectului „Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Muzeului de Istorie și
Etnografie din municipiul Bălți”

71521000-6

Unu
serviciu

215/S din 28
iunie 2022

31 186,00 MDL cu TVA
0,9% din valoarea
estimată a lucrărilor cu
TVA.
Ofertantul este plătitor
de TVA
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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
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu ☑ nu este cazul
Da □
Nu ☑ nu este cazul
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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).

86

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
din 12.08.22
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

IMSP SCM Sfânta Treime
mun.Chisinau
1003600152592
or.Chisinau, str.Aleco Russo 11
022 44 11 85, 022 43 82 37
022 44 11 85
achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md
Serviciul Achiziții Publice

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă □Altele:
[Indicați]
Medicamente pentru 60 zile

Obiectul achiziției
Cod CPV

33600000-6
Valoarea estimată a achiziției
797 917,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului ocds-b3wdp1-MD-1652878656860
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1652878656860?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
18.05.22
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare 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 Nu  Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat  Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: [Sirse proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 30.05.22
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Medeferent Grup SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr:281
Data: 08.06.22
Fără TVA: 351 282,00
Inclusiv TVA: 379 384,56
31.08.22
31.08.22

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Majotatea valorii contractului - Da
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Legea 131/2015 art.76 alin(7) pct.2
Majorarea prețului în urma modificării (după 436 292,24 (majorare cu 15%)
caz)
Modificarea anterioară a contractului de [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Înainte de modificare: Suma contractului constituie 379 384,56 lei cu TVA
După modificare: Suma contractului constituie 436 292,24 lei cu TVA
II.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Bunurile care fac obiectul contractului au fost achizitionate cu permisiunea CAPCS Rg02-1384 din 16.05.22, pentru
60 de zile (mai, iunie, iulie). Pe 22.07.22 prin scrisoarea CAPCS nr.Rg02-2176 din 22.07.22 CAPCS a remis scrisoarea
de atribuire pentru loturile date cu semnarea contractelor începînd cu 03.08.22. Pe 09.08.22 contractul cu Tribestar
SRL a fost remis spre semnare pe 09.08.22, menționăm că acest contract urmează a fi contrasemnat si inregistrat de
catre CAPCS pentru a intra in vigoare, ulterior conform clauzelor contractului pct. 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează
de către Vânzător în condiţii Incoterms 2020 DDP, cu transportul Vânzătorului, în termen de 20 zile calendaristice din data
plasării bonului de comandă-livrare din partea beneficiarului, pe parcursul anului 2022. Livrarea cu exactitate nu poate fi
estimate. Stocul asigurat de instituție se epuizează, astfel s-a luat decizia de a încheia accord aditional cu operatorul
economic Medeferent Grup pentru a nu perturba actul medical (soluții perfuzabile și glucoza).
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.281 din 08.06.22 a fost
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului pentru pozițiile (conform anexei

Denumire operator
economic
Medeferent Grup SRL

Nr. și data acordului
adițional
Fără TVA
1

12.08.22

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
52 692,30

56 907,684

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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

88

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
nr.MD -1636965329594 din 06.12.2021
Nr. 1_ din 11.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

IMSP CS Rezina
or.Rezina
1007606007625
or.Rezina str.Șciusev 5
0-254-2-28-27
0-254-2-28-97
cs.rezina@ms.md
http://csrezina.md/
Lilia Bolganschi 0-254-2-52-88/069638859

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:

cs.rezina.cadre@gmail.com

Tipul procedurii de achiziție

•

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
reactive de laborator
Cod CPV
336965000-0
Valoarea estimată a achiziției
287 668,27
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr:
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link: ocds-b3wdp1-MD-1636965329594
Data publicării anunțului de participare
16 nov 2021, 12:41
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare 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 Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 10.08.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Biosistem mld S.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr:01
Data: 11.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 45 360.76 lei MD.
Inclusiv TVA: 48 989.62 lei MD
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor
Temeiul juridic

Majorarea valorii contractului □
h t t p s : / / w w w. l e g i s. m d / ca u t a re / g e t R e s u l t s ? d o c _
id=131046&lang=ro#

7 art.76 al.7 pct 2) lit. a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de nu a avut loc
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
1.Se majorează suma Contractului cu 45 360,76 lei(patruzeci și cinci mii trei sute șaizeci lei
76bani), suma contractului va constitui 392 051.29 lei MD (trei sute nouăzeci și două mii cincizeci și unu lei și douăzeci și
nouă bani)”.
2.la pct.3., sintagma ” 343 061,67(trei sute patruzeci și trei mii șaizeci și unu lei,67bani) se substituie cu sintagma 392
051.29 lei MD (trei sute nouăzeci și două mii cincizeci și unu lei și douăzeci și nouă bani)”.
3. Specificația bunurilor ce se majorează:

1

3

4

2

Producător
şi ţara de
origine

Denumireabunurilor

Cantitatea

Nrd/o

Unitateade
măsură

Descrierea achiziției (loturilor modificate) înainte
Preţ cu TVA
p/u UM,

Suma fără
TVA

Suma cu
TVA

Lei MD

Lei MD

Lei MD

Lei MD

6

7

8

22

Biosystems,
Spania

1 815.95

1 961.23

39 950,90

SET

22

Biosystems,
Spania

1 081.30

1 167.80

HEMOGLOBINA1CDIRECT (HbA1C-DIR) SET
BSA set 72 ml

11

Biosystems,
Spania

5 296.88

5 720.63

2.10

CHOLESTEROLLDL
DIRECT
set 4 fl. x 20 ml

SET

2.11

CHOLESTEROLHDL
DIRECT
set 4 fl. x 20 ml

2.26

5

Preţ fără TVA p/u
UM

TOTAL

90

23 788,60

58265,65

122005,15

9
43 147,06

25 691,60

62926,93

131765,59
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1

3

4

2

2.10

CHOLESTEROLLDL
DIRECT
set 4 fl. x 20 ml

SET

+12

2.11

CHOLESTEROLHDL
DIRECT
set 4 fl. x 20 ml

SET

+12

2.26

HEMOGLOBINA1CDIRECT (HbA1C-DIR) SET
BSA set 72 ml

+2

Producător
şi ţara de
origine

Denumireabunurilor

Cantitatea

Nrd/o

Unitateade
măsură

Descrierea achiziției (loturilor modificate-solicitate adăugator) după modificare
Preţ fără
TVA p/u UM

Preţ cu TVA
p/u UM,

Suma fără
TVA

Suma cu
TVA

Lei MD

Lei MD

Lei MD

Lei MD

5

6

7

8

9

Biosystems,Spania

1 815.95

1 961.23

21 791.40

23 534.76

Biosystems,Spania

1 081.30

1 167.80

12 975.60

14 013.60

5 296.88

5 720.63

10 593.76

11 441.26

TOTAL

45 360.76

Biosystems,Spania

48 989.62

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
În legătură cu majorarea numărului de investigații în anul curent în raport cu anii precedenți se solicită majorarea
cantităților de reagenți – pentru a asigura continuitatea funcționării laboratorului diagnostic clinic

Rezultatele examinării:

II.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._01_din 10.08.2022 a
fost încheiat acordul adiţional privind _majorarea sumei contractului _ Nr.MD-1636965329594 din „06” decembrie
2021 cu 48 989,62
Denumire
operator economic
SRL

Biossitem mdl

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
01

10.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
45 360.76

48 989.62

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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
16.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

Primaria Puhoi
Satul Puhoi,rl Ialoveni
1009601000201
Satul Puhoi
0268-63-229
0268-63-238
puhoiprimaria@gmail

Persoana de contact

Bitca Vera ,tel 0268-63-229

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Produse alimentare pentru gradinitile de copii
din satul Puhoi
Cod CPV
15800000-6
Valoarea estimată a achiziției
2353700.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr:21053155
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link:ocds-b3wdpl-MD-1647251048565
Data publicării anunțului de participare
14.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare 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 Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 06.04.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
,,Baguette’’SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr:
Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA:250816.60
Inclusiv TVA:
286898.82
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
31.12.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
[Indicați actul normativ, articol, alineat]
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 [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
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)
lot1 legume si fructe suma fara TVA 24361.59 suma cu TVA26310.51 Lot2 produse alimentare diverse suma fara
TVA 85858.93 suma cu TVA 100151.82 lei
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)Din motiv ca a scazut frecventa
copiilor in gradinite si nu s-au procurat toate cantitatile de produse alimentare contractate ,iar incepind cu data
de 17.08.2022 vor fi livrate produse cu alte preturi in baza unui contract nou incheiat.Se micsoreaza contractul
nr.28 din 08.04.2022 cu suma cu suma de 126462.33
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_________________________
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________
Denumire
operator economic
,,Baguette’’SRL

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
28

08.04.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
110220.52

126462.33

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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

94

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 21053763 din 23.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani
mun.Chişinău
1007601009716
mun.Chişinău, Kiev 5a
022 44 53 87
022 44 13 29
dets_riscani@mail.ru
Negru Ludmila

(nume, prenume, telefon, e-mail)
II.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Lucrări de reparație a acoperișurilor la instituțiile
subordonate DETS s.Rîșcani
Cod CPV
45261900-3
Valoarea estimată a achiziției
2855250,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: 21053763
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul:https:
https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1648035118904?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
23.03.2022
Obiectul achiziției

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

III.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 11.07.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
”Datacons Sevrice”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

nr.50
Data: 19.07.2022
Fără TVA: 1608430,45 lei
Inclusiv TVA: 1930116,55 lei
31.12.2022
25.07.2022-25.10.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Legea nr.131/2015, art.76, alineat 7]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții Nu au fost
publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
V.
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
Lucrări de reparație a acoperișurilor la instituțiile subordonate DETS s.Rîșcani și anume la IET nr.13, 25, 38, 56, 159,
LT”M.Lomonosov” și LT”A.Russo”.
VI.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Conform demersului Directorului IET nr.56, cu privire la refuzul executării lucrărilor.
VII.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru
Denumire operator
economic
”Datacons Service”SRL

Nr. și data acordului
adițional
78

23.08.22

Valoarea modificărilor (după
Fără
TVA
169258,39

caz)

Inclusiv TVA
203110,07

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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
nr. 77/22 din 19 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Procuratura Generală a Republicii Moldova
mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
1006601003865
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
022 82-83-32
proc-gen@procuratura.md,
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Meteoglo Victoria

(nume, prenume, telefon, e-mail)
2.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri
 Licitație deschisă

Negociere fără publicare prealabilă
Obiectul achiziției
Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii
raionului Taraclia
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
1 429 119 ,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-161770685446
Data publicării anunțului de participare
06.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Nu se aplică
privind proiectul (proiectele) la care se referă
anunțul respectiv (după caz)
3.

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 Nu X Da
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri
ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat Buget CNAM □
Buget CNAS □
97
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ nr. 68 din 22.06.2021
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
S.R.L.” ALARCON GROUP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru nr: 15/2//73/21
data: 01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 1 191 505,54
Termen de valabilitate
Termen de execuție
4.

31.12.2022 (conform acordului
03.12.2022)
Pe parcursul anului 2022

136/21

din

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului
 Majorarea valorii contractului
Modificarea termenului de executare
Modificarea termenului de valabilitate

Rezelierea contractului □Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile
publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) cu 119 161,34
Modificarea anterioară a contractului de achiziții Modificarea contractului, conform acordului
publice/acordului-cadru (după caz)
136/21 din 03.12.2022, de prelungirea termenului
de execuție și valabilitatea contractului
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)
În rezultatul desfășurării procedurii prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-61770685446 din 14
iunie 2021, a fost încheiat contractul ” nr. 15/2/73/21 din 01 iulie 2021 cu S.R.L.” ALARCON GROUP” ,
privind executarea lucrărilor de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Taraclia , în sumă
1 191 505,54 lei. Pe data 03 decembrie 2021 a fost încheiat acord adițional nr. 136/21, în scopul modificării
contractului, s-a prelungit termenul de execuție până la data 31.03.2022 și perioada de valabilitatea până
la data 31.12.2022
5.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Conform notei informativă, întocmită de responsabilul tehnic, care a examinat obiectul de construcție la
moment, a apărut necesitatea de îndeplini lucrările suplimentare, care nu au fost prevăzute inițial în divizul
de bază, și anume:
- lucrări de includere nr.1 – 81 830,50 lei,
- lucrări de includere nr.2 – 77 066,73 lei,
- lucrări suplimentare (executate) – 80 520,66 lei,
98
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- lucrări suplimentare (ne executate) – 49 289,56 lei,
- excludere din devizul de bază - -169 546,11 lei.
În urma acestor modificări, valoarea contractului se majorează cu 10%, (119 161,34 lei).
S-a comunicat, că nu va fi posibilă recepția finală a lucrărilor de reparație capitală cât și exploatarea
spațiilor conform destinației, până când nu va fi efectuate lucrările suplimentare stipulate.
6.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul nr. 78/22
, a fost încheiat acordul adițional nr. 2 din 19 august 2022, privind majorarea contractului nr. 15/2/73/21
din ”01” iulie 2022 în suma 119 161,34 lei, până la 31.12.2022.
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. ____ din ___.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Primăria com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi
s. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi
IDNO 1007601009037
MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, com.
Ţînţăreni, str. Ştefan cel Mare 2,
067214612
0-265-33348
primtintareni@yahoo.com
www.tintareni.md
Bulgaru Vadim, tel.:067214612, primtintareni@
yahoo.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă X Altele: Acord-cadru □
Obiectul achiziției
Lucrări de reparație capitală a acoperișului, cu
schimbarea șarpantei și învelitoarei, la Casa de
cultură, situată în r-nul Anenii Noi, s.Țînțăreni
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
1 809 150,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: 21054200
guvernamental www.mtender.gov.md)
ocds-b3wdp1-MD-1648642329783
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1648642329783?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
Data publicării: - 30.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul Nu se aplică
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la Nu X Da □
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
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Buget de stat □
Buget CNAS □

Buget CNAM □
Surse externe □

Alte surse: Buget local X
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ nr.3 din 18.05.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL „Constructiv Grup”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru nr: 36LP
data: 31.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 1 130 037,68
Inclusiv TVA: 1 356 045,22
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
60 zile
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Micșorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului X
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezilierea contractului □

Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Altele: [Indicați]
Legea nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art.
76 alin 7 p.2 lit. a), b)
Prețurile nu se modifică

Se modifică prin majorare volumele ce respectiv duc la
majorarea valorii contractului
Modificarea anterioară a contractului de achiziții Nu este
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)
Operatorul economic urma să execute Lucrări de reparație capitală a acoperișului, cu schimbarea șarpantei și
învelitoarei, la Casa de cultură, situată în r-nul Anenii Noi, s.Țînțăreni.
La momentul execuției contractului în urma demontării ardeziei și asterelii, se constată că șarpanta din lemn este
puternic afectată pe suprafețele unde sunt situate lucarnele acoperișului, care necesită modificarea proiectului cu
majorarea volumelor lucrărilor necesare ce respectiv duce la majorarea contractului.
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Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În cadrul comisiei pentru constatarea stării șarpantei din lemn a acoperișului la obiectul: “Lucrări de reparație capitală
a acoperișului cu schimbarea șarpantei și învelitorii la Casa de cultură r.Anenii Noi s.Țînțăreni”, conform contractului
de antrepriză Nr. 36/LP din 31.05.2022, în urma demontării ardeziei și asterelii, se constată că șarpanta din lemn este
puternic afectată pe suprafețele unde sunt situate lucarnele acoperișului.
Se propune a exclude din proiect și a nu executa lucarnele de pe pantele acoperișului și de a executa parțial șarpanta
din lemn nou (axa 7-8; A –M, M-G).
La executarea termoizolării planșeului cerdacului, au fost depistate neconcordante ale volumelor de lucrări din caietul
de sarcini si situația de facto.
In cadrul reparației frontoanelor (fata/spate) a fost constatat ca ușile vechi din lemn sunt degradate si nu mai pot fi
montate, astfel se propune a fi înlocuite cu ferestre din PVC.
Se menționează faptul ca la etapa proiectării si întocmirii caietului de sarcini aceste lucrări practic nu au putut fi
prevăzute, acestea sunt constate in fapt după executarea lucrărilor de demontare a ardeziei si asterelii vechi, precum
si faptul ca a devenit posibil accesul in toate punctele de pe acoperiș.
Tipurile de lucrări care sunt propuse spre executare sunt anexate în devizul lucrărilor adăugătoare atașat.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.36LP din 31.05.2022 încheiat cu
SRL „Constructiv Grup” la obiectivul Lucrări de reparație capitală a acoperișului, cu schimbarea șarpantei și învelitoarei,
la Casa de cultură, situată în r-nul Anenii Noi, s.Țînțăreni a fost încheiat acordul adițional de majorare a valorii contractului de
execuție cu 140 131,68 lei fără TVA și 168 158,02 inclusiv TVA.
Denumire operator
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

SRL „Constructiv Grup”
nr.1
___.08.2022
140 131,68
168 158,02
Prin urmare, în urma modificării contractului, suma totală a contractului constituie 1 270 169,36 lei fără TVA și 1 524 203,24
lei inclusiv TVA.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 13 din 12.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

IPLT Olimp
mun.Chișinău
1014620005137
str.Petru Zadnipru 7/1
069574686
ipltolimp@gmail.com
ipltolimp@gmail.com
Tricolici Olga

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele:
Obiectul achiziției
Servicii de reparații curente la Liceul Teoretic Olimp,
mun. Chișinău
Cod CPV
45400000-1
Valoarea estimată a achiziției
548 612,76 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: 21057626
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link:
//achizitii.md/ro/public/tender/21057626/
lot/11578205/
Data publicării anunțului de participare
03.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă
anunțul respectiv
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 Nu □ Da □
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 20.06.2022
acordului-cadru
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Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

CONSPRIMFORT S.R.L.
Nr: 01/07/18
Data:01.07.2022
Fără TVA: 360 079,11
Inclusiv TVA: 432094,93
31.12.2022
31.08.2022

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □

Temeiul juridic

Legea nr.131 din 03.07.2015, art 76, ali.7, punctul 1 a)
și Demersul din partea CONSPRIMFORT S.R.L. nr.18 din
11.08.22
Creșterea prețului în urma modificării
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Serviciile de reparații curente se efectuaiază în IPLT Olimp. Agentul economic solicită majorarea contractului cu nr.
01/07/18 din 01.07.2022 cu 57487,26 lei inclusiv TVA.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza scrisorii CONSPRIMFORT S.R.L. cu nr.18 din 11.08.2022 ne informează că în urma executării serviciilor de reparație
curentă conform caietului de sarcini au fost demontate pardoselele din parchet de stejar incleiat pe baza de bitum. În
urma demontării s-a depistat ca sapa de montare se află într-o stare deplorabilă cu fisuri, adâncituri, rezinstență slabă
și inclinații de suprafață. Prin urmare, este imposibilă efectuarea următoarelor lucrări de gruntuire, hidroizolare și
plăcuire a pardoselelor. În rezultat pentru efectuarea calitativă a lucrărilor e necesar efectuarea sapei din amestec de
autonivelare grosimea 20 mm respectiv cheltuieli suplimentare și majorarea contractului cu 57487,26 lei ce reprezintă
13,3% din valoarea totală a contractului.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12 din 12.08.2022 a fost
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului cu nr.038/05/14 din 03.05.2022 cu 28374,32 lei.
Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Denumire operator economic
CONSPRIMFORT S.R.L.

9

12.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
47906,05

57487,26

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind rezilierea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 24.07.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante

Primăria comunei Goteşti

Localitate

s.Goteşti,r-nul Cantemir

IDNO

1007601004858

Adresa

s.Goteşti,r-nul Cantemir

Număr de telefon

0273-44-2-36;060341544

Număr de fax

0273-44-238

E-mail oficial

secretar_gotesti@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bolocan Romeo

Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri ■
Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției

Procurarea produselor alimentare primăria Gotești 01.01.202231.12.2022

Cod CPV

15800000-6

Valoarea estimată a achiziției

451700 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental Nr:
www.mtender.gov.md)
Link: ocds-b3wdp1-MD-1637312732651
Data publicării anunțului de participare

19.11.2021

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

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 Nu ■ Da □
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare

Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: Proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului- 03.12.2021
cadru
Denumirea operatorului economic

SRL Slavena Lux

SRL BAGUETTE

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr: 88

Nr.88

Data: 16.12.2021

16.12.2021

Fără TVA: 115681,32

168169.70

Inclusiv TVA: 137273,15

183715.00

Termen de valabilitate

31.12.2022

31.12.2022

Termen de execuție

31.12.2022

31.12.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
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Date cu privire la modificгrile necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului ■

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Scrisorii Ministerului Finantelor nr.13-09/94 din 14.04.2022
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 [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
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)
Agentul economic SRL Slavena Lux, cîştigător la lotul diverse produse alimentare suma contractată fiind de 137273,15
lei.
Agentul economic SRL Baguette, cîştigător la lotul produse lactate suma contractată fiind de 183715.00 lei.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
_____________________________________________________________________________________Se reziliaza
contractul Nr. 88, 90 din ”16„ _decembrie 2021 din motivul majorarii costurilor la produsele alimentare , ceea ce
duce la majorarea preturilor și imposibilitatea executarii prezentului contract.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 23.07.2022 a fost
încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului.
Denumire
operator economic
Lux

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

SRL Slavena

88

24.07.2022

59065.34

70315.88

SRL Baguette

90

24.07.2022

97261.48

105719.00

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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. ____01/A/22_______ din ______19.08.22_______
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Chisinau str 31 august 1989,80
1006601000129
Chisinau str 31 august 1989,80
022 578-235
022 578295
sl@mfa.gov.md

Persoana de contact

Vadim.sobol/022578-235 vadim.sobol@mfa.gov.md

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Licențe Microsoft 365
Cod CPV
4800000-08
Valoarea estimată a achiziției
3289980, 00MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr:
guvernamental www.mtender.gov.md)
ocds-b3wdp1-MD-1637928160805
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047649/
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă 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 Nu X Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 07.02.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
IS Softline International
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: MD-1637928160805
Data: 21 02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 3343846,00
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

31.12.2022
31.12.2022

Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului V
Majorarea valorii contractului
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Modificarea termenului de valabilitate
Rezilierea contractului
Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Art 76 alin 7 pct. 4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Se micșorează suma contractului Nr.MD-1637928160805 din 21 02.2022 privind procurarea Licențelor Microsoft 365,
cu 443 288,40 lei.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

II.

Luînd în considerație lipsa necesităților MAE IE de licențe Microsoft 365planificate anterior și procurate prin contractul
de achiziție nr. Nr.MD-1637928160805 din 21 02.2022. Grupul de lucru pentru achiziții a MAE vIE a decis micșorarea
contractului cu 443 288,40 lei incl. TVA.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.__01/D/SI/22__din __19.08.2022___ a
fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractante.
Denumire
operator economic
ÎSSoftline
Internațional
SI/22

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
01/AD/

19.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
369 407 lei

lei

443 288,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 16.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

IPLT „Mihail Cheachir”
mun.Ceadir-Lunga
1011601000594
Str. Bugeacului 197
(0291)2 23 06
(0921)2 23 06
liceu2@mail.ru

Persoana de contact

Nicolova Svetlana,029127803

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Produse alimentare pentru elevelor anului 2022
Cod CPV
15800000-6
Valoarea estimată a achiziției
537571.65
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641281300581
guvernamental www.mtender.gov.md)
Linkul: https://achizicii.md/ru/public/tender,21049603
Data publicării anunțului de participare
04.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare 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 Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □
Alte surse:
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ Nr.1 din 19.01.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL „Slavena Lux”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr:1/2022-0000000974
Data:11.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA:234111.09
Inclusiv TVA:280933.30
Termen de valabilitate
Pînă la 31.12.2022
Termen de execuție
Pînă la 31.12.2022
Denumirea operatorului economic
SRL „Dusa & Co”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 3/2022-0000000792
Data: 21.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Fără TVA: 64363.33
Inclusiv TVA: 71594.40

Termen de valabilitate
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Pînă la 31.12.2022
Pînă la 31.12.2022
„Chiupon”SRL
Nr: 2/2022-00000000793
Data: 11.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Fără TVA: 116781.51
Inclusiv TVA: 137202.75

Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Pînă la 31.12.2022
Pînă la 31.12.2022

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice art.76 al.7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
SRL „Slavena lux”
1. Suma inițiala a contractului nr.1/2022-0000000974 din 11.02.2022 – 280933.30 (Doua sute optzeci mii noua sute
treizeci și trei lei 30 bani) lei MD
2.

Micșorarea valoarea contractului cu suma 149744,76 lei (Una sute patruzeci si noua mii șapte sute patruzeci si
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patru lei 76 bani)
3. Suma totală a contractului după modificarea – 131188.54 (Una sute treizeci si una mii una suta optzeci si opt lei
54 bani) lei MD

S.C. „Dusa & Co”SRL
1.
Suma inițiala a contractului nr.3/2022-0000000792 din 21.01.2022 – 71594,40 (saptezeci și una mii cinci sute
nouazeci si patru lei 40 bani) lei MD
2.

Micșorarea valoarea contractului cu suma 33614,43 lei (treizeci si trei mii șase sute paisprezece lei 43 bani)

3.

Suma totală a contractului după modificarea – 37979.97 (treizeci și șapte mii noua sute șaptezeci și noua lei 97 bani)

SRL „Chiupon”
1.
Suma inițiala a contractului nr.2/2022-0000000793 din 11.02.2022 – 137202,75 (Una suta treizeci și sapte mii
doua sute doi lei 75 bani) lei MD
2.

Micșorarea valoarea contractului cu suma 46699,19 (patruzeci si sase mii șase sute nouazeci si noua lei 19 bani)

3.

Suma totală a contractului după modificarea – 90503,56 (nouazeci mii cinci sute trei lei 56 bani)

II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La solicitarea operatorilor economici privind necesitatea rezilierii contractelor de achizitie publica in conformitate cu Decizia Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr.13-09/94 din 14.04.2022 „Referitor la executarea contractelor de achizitii publice in volatiliatii contextuale preturilor”,datorita incetarii importului multor marfuri,cresterea preturilor,inflatia,co
misiapentru Achizitii de Stat de bunuri si servicii a decis reducerea numarului de contracte incheiate cu contractantii.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 16 august 2022 a
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valoarei contractului.
Nr. și data acordului
adițional
Fără TVA

Denumire operator
economic

SRL „Slavena lux”

Nr.6

16.08.2022

S.C.„Dusa&Co”SRL

Nr.3

SRL „Chiupon”

Nr.5

16.08.2022
16.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

126514.53

149744.76

30287.23

33614.43

39436.78

46699.19

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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 30.08.2022
Informații generale despre entitatea contractantă:

I.

Denumirea entității contractante
IDNO
Adresa

S.A. ”Termoelectrica”
1003600026295
Mun. Chișinău,

Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a entității contractante
Pagina web oficială a entității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

str. Tudor Vladimirescu, 6
022-385-380, 022-436-388, 022-436-334
tender@termoelectrica.md
www.termoelectrica.md
022-385-380, 022-436-388, 022-436-334

tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea https://achizitii.md
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit,
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația
de atribuire)
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate
S.A. ”Termoelectrica”
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o Activitățile licențiate din sectorul
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea termoenergetic și al gazelor naturale
implica o altă formă de achiziție comună)
Informații despre obiectul achiziției:

II.

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Set/1

Economizor de apă
convectiv 08.9021.033
(Сборочный чертёж)

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

Lot1.

44163140-3

Achiziția economizorului
convectiv și a grinzilor de
susținere a economizorului
Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3

Valoarea estimativă Totală pentru 1 Lot

III.

27 750 000

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate Nu Ѵ
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de
Da □
angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul Nu Ѵ
unor legi sau al unor acte administrative
Da □
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Ofertantul trebuie să posede experienţă similară în
ultimii 3 ani

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 30.08.2022
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se
referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu Ѵ
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
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 achiziție
(art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 30.08.2022
Informații generale despre entitatea contractantă:

I.

Denumirea entității contractante

S.A. ”Termoelectrica”

IDNO

1003600026295

Adresa

Mun. Chișinău,
str. Tudor Vladimirescu, 6

Numărul de telefon/fax

022-436-459

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

022-436-490, 022-436-388, 022-436-391
tender@termoelectrica.md

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține https://achizitii.md
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr.
74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

S.A. ”Termoelectrica”

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă gazelor naturale
formă de achiziție comună)

II.
Nr.
d/o

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV

44161000-6

44161000-6

Lot 1

44161000-6

44161000-6

44161000-6

Denumirea bunurilor/ serviciilor/
lucrărilor

Țeavă din oţel preizolat cu poliuretan
rigid PN25 fără semnalizare

Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid

Suport fix preizolat cu poliuretan rigid

Setul de izolare îmbinărilor

Căciulă de capăt

Cantitate/ Unitate
de măsură

Descrierea achiziției

200,00 m.l.

Ø57×4,0/125

264,00 m.l.

Ø76×4,0/140

200,00 m.l.

Ø89×4,0/160

150,00 m.l.

Ø108×4,0/200

550,00 m.l.

Ø133×5,0/225

100,00 m.l.

Ø159×5,0/250

20 buc.

90°DN125/225

2 buc.

75°DN125/225

10 buc.

90°DN65/140

8 buc.

DN125/225

10 set

DN50/125

36 set

DN65/140

10 set

DN80/160

10 set

DN100/200

102 set

DN125/225

10 set

DN150/250

8 set

DN125/225

4 set

DN65/140
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere Nu Ѵ
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
Da □
programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în Nu Ѵ
temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Ofertantul trebuie să posede experienţă similară
în ultimii 3 ani
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 29.08.2022
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se
referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu Ѵ
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
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 achiziție
(art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

115

2 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 69

ANUNȚ DE INTENȚIE
din 29.08.2022
Informații generale despre entitatea contractantă:

I.

Denumirea entității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a entității contractante
Pagina web oficială a entității contractante

S.A. ”Termoelectrica”
1003600026295
Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
022-436-490, 022-436-388, 022-436-357
tender@termoelectrica.md
www.termoelectrica.md
022-436-490, 022-436-388, 022-436-357
tender@termoelectrica.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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

https://achizitii.md
(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)
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate
S.A. ”Termoelectrica”
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o
Activitățile licențiate din sectorul
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea
termoenergetic și al gazelor naturale
implica o altă formă de achiziție comună)
Informații despre obiectul achiziției:

II.

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

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

Producător – SWEP
Tip schimbător – B35x71x70/2S
Sarcina termică nominală О (kw) – 352,00
Circuitul primar tur – 62°C

1

42511100-2

Circuitul primar retur - 22°C
Alimentarea сu АСМ - 55°C
Schimbător de
căldură pentru
prepararea ACM

1 buc

AR (ара rece) - 10°C
Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 30 kPa
Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim - 30 kPa
Prepararea apei calde menajere în două trepte – 4 conexiuni
Schimbătorul de căldură – construit din plăci brazate
-

plăci fabricate din oțel inoxidabil AISI 316

-

material de lipit între plăci – cupru

-

dotat cu izolație prefabricată usor detașabilă.
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate Nu Ѵ
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de
Da □
angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul Nu Ѵ
unor legi sau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 29.08.2022
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se
referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu Ѵ
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)
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 achiziție
(art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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