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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA

1 66512100-3 Servicii de asigura-
re auto obligatorie - Conform listei de automobile

700 000,00   

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

ianuarie-februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 09200000-1 Resurse energetice 
(cărbune) - Conform caietului de sarcini

1 000 000,00   

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

noiembrie-decembrie (pentru an.2023)

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 45200000-9

Construcția și darea în 
exploatare a turnurilor 

de telecomunicații 
faza II

1 buc Conform caietului de 
sarcini

12 055 000,00 

(10 000 000,00        pentru 
anul curent) 

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

februarie-martie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 33000000-0 Medicamente și reac-
tive - Conform caietului de sarcini

900 000,00   

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
-   capacitatea economică și financiară;
-   capacitatea tehnică și/sau profesională;
 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

februarie-martie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


11

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 34000000-7
Piese de schimb pent-
ru mijloacele de trans-

port
- Conform caietului de sarcini

1 750 000,00   

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

ianuarie-februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 09000000-3 Produse petroliere - Conform caietului de sarcini
13 500 000,00   

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

noiembrie-decembrie (pentru an.2023)

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da X

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 50110000-9 Servicii de deservire și 
reparație auto - Conform listei de automobile

800 000,00   

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

ianuarie-februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 18000000-9 Echipament și uni-
formă pentru PF - Conform caietului de sarcini

12 500 000,00   

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesiona-
le;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

februarie-martie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da X

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___5___din __17.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa mun. Ungheni, str. Națională nr. 7
Numărul de telefon/fax (0236) 2 25 77
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria_ungheni@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Racovița Tatiana, 069729897,

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1

45
11

12
91

-4

Lucrări de amenajare 
a teritoriului stațiilor 
auto în cadrul pro-

iectului ”Cooperarea 
intercomunitară pen-
tru condiții mai bune 
de transport public în 
comunitățile raionului 

Ungheni”

1 set Conform caietului de sarcini

    

3000000,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □
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

Aprilie - Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___6___din __17.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa mun. Ungheni, str. Națională nr. 7
Numărul de telefon/fax (0236) 2 25 77
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria_ungheni@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Racovița Tatiana, 069729897,

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1

45
20

00
00

-9 Lucrări de construcție 
a Centrului de informa-

re turistică din mun. 
Ungheni

1 set Conform caietului de sarcini

    

3700000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:

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

Februarie - Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.    1  din 20.01.2022 a.

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații Verzi 
Bălți”

IDNO 1011602002399
Adresa Mun. Bălți, str. Moscovei 19
Numărul de telefon/fax +37379999242, 0-231-2-24-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante atsvbalti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Melnic S., +37379999242,  

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

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

atsvzacupca@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații Verzi 
Bălți”

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 39000000-2
Mărfuri de uz gospo-

dăresc 1
Mărfuri de uz gospodăresc 
conform caietului de sarcini 
din documentele de licitație.

156 700,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

20.01.2022 a.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 15 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45247130-0
Construcția apeductului 
zona nouă Dobrogea

1/caiet de 
sarcini

Construcția apeductului 
zona nouă Dobrogea

6 250 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

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

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

01.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 13 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

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

1 45233222-1
Construcție zona piet-

onală Sîngera 1/caiet de sarcini Construcție zona pietonală 
Sîngera

1 666 666.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

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

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

01.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45112714-3 Construcție cimitir or. 
Sîngera 1/caiet de sarcini Construcție cimitir or. 

Sîngera
1 916 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

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

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

01.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


31

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 39100000-3
Procurarea mobilier, 

tehnologie, bucătărie, 
spălătorie gr. Sîngera

1/caiet de sarcini
Procurarea mobilier, tehnol-
ogie, bucătărie, spălătorie 
gr. Sîngera

2 916 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

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

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

14.03.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 42418000-9
Procurarea utilajului pent-
ru întreținerea spațiilor verzi 
și deszăpezire

1/caiet de 
sarcini

Procurarea utilajului pentru 
întreținerea spațiilor verzi și 
deszăpezire

1 666 666.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

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

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

01.03.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

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

1 45233142-
6

Reparatia capitala a str.
Fîntîna Schinului 1/caiet de sarcini Reparatia capitala a str.Fîn-

tîna Schinului
1 250 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru


36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

II. Alte informații:

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

01.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 11 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

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

1 45233142-
6

Reparatia capitala a str.
Miorița 1/caiet de sarcini Reparatia capitala a str.Mio-

rița
1 250 000.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

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

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

01.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 16 din 19.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45453000-7
Reparația capital clădiri 
publice

1/caiet de 
sarcini

Reparația capital clădiri 
publice

2 083 333.00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

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

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

01.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


41

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 20.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM”Direcția Reparații  și Construcții Drumuri 
Bălți”

IDNO 10011602002506
Adresa Mun.Bălți, str.Decebal 126
Numărul de telefon/fax 023131210
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.drcd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.drcd.md/ru/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chiriac Mihaela-  068735121
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achiziții.drcd@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală/Prestarea 
serviciilor de reparatie a drumurilor, 
gestionarea deseurtilor e.t.c.

Informații despre obiectul achiziției:

Lot. 1

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

14000000-1

Savură (granit) 
(inclusiv servicii de 
transport)

1420 т    Savură (granit) (inclusiv servi-
cii de transport)

591 700 lei

2
Pietriș granit   (in-
clusiv servicii de 
transport)

1023 т  Pietriș granit fr.  4x8 mm (in-
clusiv servicii de transport)

511 500 lei

3
Pietriș granit(in-
clusiv servicii de 
transport)   

300 т  Pietriș granit fr. 8x16 mm (in-
clusiv servicii de transport)

135 000 lei

1 238 200 lei
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 14000000-1 Nisip(inclusiv ser-
vicii de transport)

1800 т  Nisip fr. 0x4  mm (inclusiv servi-
cii de transport)

225 000 lei

225 000 lei

Lot. 2

Lot. 3

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 14000000-1
Savură calcar(in-
clusiv servicii de 
transport)

710 т Savură calcar (inclusiv servicii 
de transport)

64 000 lei

2
Pietriș  calcar(in-
clusiv servicii de 
transport)   

1200 т Pietriș  calcar fr. 6x20 mm (in-
clusiv servicii de transport)

120 000 lei

3

Pietriș  calcar(inclusiv servicii de transport)

5200 т

Pietriș  calcar fr. 20x40 mm (inclusiv servicii de transport)

520 000 lei

4
Pietriș calcar   (in-
clusiv servicii de 
transport)

650 т Pietriș calcar fr. 40x80 mm (in-
clusiv servicii de transport)

65 000 lei

Total: 769 000 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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III. Alte informații:

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

28.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 20.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Bubuieci
IDNO 1007601010459
Adresa Com. Bubuieci, str.T.Bubuiog, 28
Numărul de telefon/fax 022414832
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.bubuieci@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariabubuieci.com
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Negara Inga, 068034286, 022414832
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

primaria.bubuieci@mail.ru, eftoviciinga@gmail.
com 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 45214100-1
Construcția grădiniței 
în s.Bîc, com. Bubuieci, 

mun. Chișinău 
 1buc

Construcția grădiniței în 
s.Bîc, com. Bubuieci, mun. 
Chișinău 3341600,00

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

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

Nu 

2. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte admin-
istrative

Nu 

3. Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

Ianuarie-februarie 2022

5. Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 6. Nu se aplică

mailto:primaria.bubuieci@mail.ru
mailto:eftoviciinga@gmail.com
mailto:eftoviciinga@gmail.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _1__din__21.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Cardiologie
IDNO 1003600150061
Adresa Str. Testemitanu29/1
Numărul de telefon/fax 022 256-125, 73-36-00
Adresa de e-mail a autorității contractante icachizitii@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante icardiologie.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cojocaru Ina, tel. 022 256 123
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Medico Sanitara Publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ ser-
viciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1
Aparate de laborator. Anali-
zator biochimic semiautomat 
Stardust mc-15

Buc. 3 Profilaxia lunară a dispozitivelor con-
form manualului de utilizare- Timpul 
de intervenţie în caz de defect până la 
12 ore Timpul înlăturării defectelor nu 
va fi mai mare de 48 ore

20 000,00

2 Aparat de radiodiagnostic 
Instalaţie radiodiagnostică 

Filips Duodiagnost cu staţie 
de citire a filmului radiologic 

PCREleva S și imprimantă 
pentru filmul radiologic Ca-

donix Horizon GS Multimedia 
imager

Buc. 1
Profilaxia lunară a dispozitivelor con-
form manualului de utilizare - Timpul 
de intervenţie în caz de defect până 
la 12 ore Timpul înlăturării defectelor 
nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la 
regimul de servis (reconfigurarea siste-
melor)

70 000,00

3 Aparat radiologic portativ 
Protec

Buc. 1 Profilaxia lunară a dispozitivului conform 
manualului de utilizare - Timpul de in-
tervenţie în caz de defect până la 12 ore 
Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai 
mare de 48 ore. Acces la regimul de ser-
vice (reconfigurarea sistemelor).

26 000,00
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Lotul 4 1930000,00

4.1

Angiograf  Innova IGS 520

Buc. 1 Servicii de profilaxie, revizie si reparatie 
- 2 intervenţii care includ: - controlul 
prin verificare a echipamentului , - ope-
raţiuni generale, operaţiuni mecanice, 
operaţiuni la partea electrică și electro-
nică,reparare.

inlaturarea neconformitatilor. Tub RX, 
„detector” piese normale acoperite.  
Intervenții de corecție nelimitat. Moni-
torizarea sistemelor in regim de 24/24 
ore

4.2

Angiograf  Optima CL323 i

Buc. 1 Servicii de profilaxie, revizie si reparatie 
- 2 intervenţii care includ: - controlul 
prin verificare a echipamentului , - ope-
raţiuni generale, operaţiuni mecanice, 
operaţiuni la partea electrică și electro-
nică,reparare -

inlaturarea neconformitatilor. Monitori-
zarea sistemelor in regim de 24/24 ore

Lotul 5 26 000,00

5.1 Kit de mentenanță Mindray. 
Kit de mentenanță de 1 an 

WATO EX65 Pro

Buc. 1
Ambalaj original de la producator. In-
stalarea kitului, calibrarea și testarea.

5.2 Kit de mentenanță de 1 an 
SV300

Buc. 2 Ambalaj original de la producator. Insta-
larea kitului, calibrarea și testarea.

5.3 Kit de mentenanță de 1 an 
SV600

Buc. 3 Ambalaj original de la producator. Insta-
larea kitului, calibrarea și testarea.

Lotul 6

 Mentenanta tehnicii medi-
cale din sala de operații car-

diovasculare

160 000,00

6.1 . 

Pompa circulatie extracorpo-
reala Stockert S5 Buc. 1

Mentenanta   (verificarea starii tehnice şi 
calibrarea) periodică, precum si reparația  
conform criteriilor producătorului. Două 
servicii.

Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele 
de schimb necesare reparațiilor vor fi 
achizitionate separat de catre benefi-
ciar). Inginerul de servis, va detine certi-
ficat de pregatire tehnica si atestare de 
la producatorul utilajului.
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6.2 Aparat incălzire racire HC 3T

Buc. 1

Mentenanta   (verificarea starii tehnice şi 
calibrarea) periodică, precum si reparația  
conform criteriilor producătorului. Două 
servicii.

Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele 
de schimb necesare reparațiilor vor fi 
achizitionate separat de catre benefi-
ciar). Inginerul de servis, va detine certi-
ficat de pregatire tehnica si atestare de 
la producatorul utilajului.

6.3

Aparat autotransfuzie XTRA

Buc. 1

Mentenanta   (verificarea starii tehnice şi 
calibrarea) periodică, precum si reparația  
conform criteriilor producătorului. Două 
servicii.

Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele 
de schimb necesare reparațiilor vor fi 
achizitionate separat de catre benefi-
ciar). Inginerul de servis, va detine certi-
ficat de pregatire tehnica si atestare de 
la producatorul utilajului.

6.4

Aparat pentru managementul 
sistemului de hemostaza HMS 
Plus

Buc. 1

Mentenanta   (verificarea starii tehnice şi 
calibrarea) periodică, precum si reparația  
conform criteriilor producătorului. Două 
servicii.

Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele 
de schimb necesare reparațiilor vor fi 
achizitionate separat de catre benefi-
ciar). Inginerul de servis, va detine certi-
ficat de pregatire tehnica si atestare de 
la producatorul utilajului.

7   Analizator imunologic auto-
mat „Minividas”

Buc. 1 Servicii de mentenanţă si deservire  
anuală 

SILVER. Timpul de intervenţie în caz de 
defect - 12 ore. Timpul înlăturării defec-
telor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de 
mentenanta pentru  12 luni original

13 400.00

Lotul 8 6 000.00

8.1        Consumabile p-u analiza-
torul Hematologic Mindray 

BC3600. Garnitura pentru ac .

Buc. 1    Am      Ambalaj original de la produca-
tor 

8.2 filtru Buc. 6 Ambalaj original de la producator 

8.3 Consumabile p-u analizatorul 
semiautomat SA20, tub sili-

con

Buc. 2

Ambalaj original de la producator
8.4

Lampa cu suport

Buc. 1   

Ambalaj original de la producator

Lotul 9 52 600.00

9.1 Piese de schimb p-u ana-
lizatorul biochimic 

automat ,,Dimension 
,, Cuvvete window(fe-

restre).

Buc. 30

Ambalaj original de la producator
9.2 Set de filtre de aer Buc. 1 Ambalaj original de la producator
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9.3

Lampa prefocusata cu sistem 
de fixare

Buc. 1 Ambalaj original de la producator

9.4 Kit de mentinanta compatibil 
pentru 

,Dimension pentru 12 luni

Buc. 1 Ambalaj original de la producator

9.5 Kit de mentinanta conpatibil 
pentru

 ,Dimension pentru 6 luni

Buc. 1 Ambalaj original de la producator

9.6 Kit de mentenanta, 12 luni

pentru Sysmex Ca 660

Buc. 1 Ambalaj original de la producator

Lotul 10 14 000.00

10.1       Piese de schimb pentru 
analizatorul K, Na, Cl Easy 
Lyte plus,  

Tub din silicon p-u reagenti, 
ser si deseuri 

Buc. 2

           Ambalaj original de la producator
10.2         Valva p-u dozarea rea-

gentului, serului si deșeurilor 
Buc. 2                 Ambalaj original de la produ-

cator
11 Analizator biochimic automat 

„Dimension”
Buc. 1 Timpul de intervenţie în caz de defect - 

12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu 
va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să 
fie efectuată de catre  personal instruit 
de producator, confirmat prin certificat.

26 000,00

12

Piese de schimb, consumabi-
le, materiale. Instalația pro-

ducătoare de oxigen medical 
OGP 23 PM 4000H

Set 2 1. Pentru compresorul ZT 30  - 
8000H,

 Kit service PM  B – 1 set,  Kit service 
Purja – 2 buc.,  , 

Ulei ROTO-Z (Can. 20 L) - 1 buc. 

2.  Pentru Generator OGP 23 - 1 
set. Kit service PM  B – 1 buc.

3. Pentru uscator FD 140 VSD, Kit 
service Purja – 1 buc., Cartus filtru aer 
– 1 buc.

4. Pentru linia de filtrare, Cartus filtru 
PD/PDP 130+ / PD/PDP 20+ / Walker 
– cite 1 buc.

63 000,00

13        Analizator biochimic au-
tomat ”Respons 910”

Buc. 1 Timpul de intervenţie în caz de defect - 
12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu 
va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să 
fie efectuată de catre  personal instruit 
de producator, confirmat prin certificat.

2 000,00
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14 Analizator  de hemostaza 
Sysmex Ca 660

Buc. 1 Timpul de intervenţie în caz de defect - 
12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu 
va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să 
fie efectuată de catre  personal instruit 
de producator, confirmat prin certificat.

14 000,00

15

Masina de spalat instrumente 
STELCO DC600

Buc. 1 Profilaxia trimestrială a dispozitivului 
conform manualului de utilizare- Tim-
pul de intervenţie în caz de defect până 
la 12 ore Timpul înlăturării defectelor 
nu va fi mai mare de 48 ore. 

5 000,00

Lotul 16 16 000,00

16.1

Autoclav Nuve 100

Buc. 1 Profilaxia trimestrială a dispozitivului 
conform manualului de utilizare- Tim-
pul de intervenţie în caz de defect până 
la 12 ore Timpul înlăturării defectelor 
nu va fi mai mare de 48 ore

16.2 Garnitura de ermetizare a 
camerei 

Buc. 1
Ambalaj original de la producator

17 Autoclav BKQ-2300H Buc. 1
Profilaxia lunară a dispozitivelui con-
form manualului de utilizare- Timpul de 
intervenţie în caz de defect până la 12 
ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi 
mai mare de 48 ore

12 000,00

2456000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț si corespunderea cerințelor solicitate.

Alte informații:

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

Ianuarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.   2    din     21 .01.2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga

IDNO 1003600150783

Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Numărul de telefon/fax 022 403 697

Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com

Pagina web oficială a autorității contractante www.scr.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcanu 022 403 697 

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

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

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/ ser-

viciilor

Cant. 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA(pentru fiecare lot 
în parte)

Lot 1 – Sistem acces control al accesului fizic 278.010,61

1.1

42
96

11
00

-1

Lot 1.1 Unitate 
centrală 1 buc

• Tensiune alimentare 12 sau 24 V DC
• Interfețe transport date Ethernet 10/100 pentru comuni-
carea cu aplicația de gestionare
• Interfață serială pentru comunicarea cu alte elemente 
hardware
• Alte interfețe I/O discrete, pentru monitorizarea sursei 
de curent, bateriei, senzorilor pentru monitorizarea ușilor, 
tamper etc
• Interfețe pentru cititoare RFID, 2 cititoare cu interfață 
WIEGAND sau 4 cititoare cu interfață OSDP
• Memorie internă  Capacitate stocare min. 200 000 cre-
dențiale până la 64 biți
• Min. 50 000 tranzacții și evenimente de acces
• Securitate  Interfață WEB cu parole pentru multiple gru-
puri de utilizatori și protocol HTTPS
• Microcircuite CRYPTO, pentru criptarea datelor transmise 
pe interfețele de transport date cu AES-256 (Ethernet, 
OSDP și seriale)
• Mentenanță  Posibilitatea de modernizarea centralizată 
al firmware-ului, fără întreruperea funcționării
• Fișier LOG intern și distant, pe platforma de gestionare
• Termen de garanție  Min 24 luni din momentul instalării
• Termen confirmat de producător prin certificat oficial
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1.2

42
96

11
00

-1

Lot 1.2 Con-
troloare căi de 
acces

12 buc

•Tensiune alimentare  12 sau 24 V DC
•Interfețe transport date:  Interfață serială pentru comunicarea 
cu alte elemente hardware
•Alte interfețe : I/O discrete, pentru monitorizarea sursei de 
curent, bateriei, senzorilor pentru monitorizarea ușilor, tamper 
etc
• Interfețe pentru cititoare RFID, 2 cititoare cu interfață WIEGAND 
sau 4 cititoare cu interfață OSDP
•Securitate : Microcircuite CRYPTO, pentru criptarea datelor 
transmise pe interfețele de transport date cu AES-256 (Ethernet, 
OSDP și seriale)
•Mentenanță : Posibilitatea de modernizarea centralizată al firm-
ware-ului, fără întreruperea funcționării
• Fișier LOG intern și distant, pe platforma de gestionare
Termen de garanție  Min 24 luni din momentul instalării
• Termen confirmat de producător prin certificat oficial

1.3

42
96

11
00

-1

Lot 1.3 Cititoa-
re RFID 42 buc

Interfețe Interoperare cu controloarele WIEGAND, OSDP și OSD-
Pv2
Frecvențe de lucru • 13,56 MHz pentru contactless
• 2,4 GHz pentru Bluetooth
Posibilități acces • RFID
• PIN
• Modul BLE programabil, pentru soluții mobile de acces
Protecție logică • Verificarea vitezei de citire ciclică
• Imitare autentificare multi-factor
• Schimb de date cu controlorul, protejat prin criptarea datelor
• Corespundere cu standardul de securitate a elementelor hard-
ware – EAL cu rating-ul mai mare de 5
Protecție fizică • Senzor tamper optic, independent de controlor
• Protecție de mediul extern IP65
• Elemente de fixare cu protecție anti-furt
Mentenanță Programare parametri și modernizare firmware prin:
• WIEGAND - centralizat
• OSDP - centralizat
• BLUETOOTH – local
Termen de garanție • Min 60 luni din momentul instalării
• Termen confirmat de producător prin certificat oficial

1.4

42
96

11
00

-1

Lot 1.4 Cutii 
pentru echipa-
mente cu surse 
de curent ga-
rantat, dotate 
cu stabiliza-
toare și baterii

8 buc

Dimensiune suficientă pentru a găzdui grupurile de echipa-
mente necesare
Încuietori pentru protejarea de acces neautorizat
Tensiune de bază 220 VAC
Tensiune secundară 12 V DC
Putere la ieșire 120 W
Baterie Capacitate suficientă pentru o autonomie de 3 ore a 
sistemului
Funcții speciale 
• Control de descărcare cu protecție la descărcare “profundă”
• Semnal discret pentru detectarea dispariției tensiunii de bază
Temperaturi de operare +10...+45 °C, umiditate max. 85%

1.5

42
96

11
00

-1

Lot 1.5 Cartele 1800 
buc

Dimensiuni Format ID-1, 85.60 x 53.98 mm
Posibilitate imprimare Pe ambele părți cu tehnologie Direct-to-
Card sau retransfer termic
Frecvență de lucru 13.56 MHz
Protecție date Algoritmi criptografici AES-128/2TDEA
Corespundere Standarde ISO/IEC 7810, 7816 și 14443 Tipul A
Memorie internă Minimum 8K
Garanție integritate date Minim 10 ani
Structură mecanică Material PVC cu elemente compozite

2 Lot 2. Componente software 22.651,37
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42
96

11
00

-1 Lot 2.1 Aplica-
ție gestionare 
sistem Control 
al Accesului 
Fizic

1 buc

Soluția software trebuie să întrunească următoarele condiții:
• Să gestioneze în regim online starea componentelor hardware 
• Să gestioneze în regim online listele și regulile de acces
• Să dispună de interfață vizuală, cu drepturi de acces, conform 
scenariilor pre-definite
• Să afișeze evenimentele în regim online pe harta obiectivului 
și/sau planurile clădirii, cu afișarea pozei și detaliilor angajatului
• Să dispună de posibilitatea de verificare manuală a drepturilor 
de acces, în cazul pierderii cartelei de către angajat
• Să emită rapoarte în regim automat, conform unor scenarii 
predefinite sau în regim manual, la solicitare
• Să dispună de posibilitatea interoperarii cu sisteme similare la 
nivelul bazelor de date (obligatoriu, compatibilitate cu sistemul 
instalat la USMF)
• Să dispună de modul pentru monitorizarea timpului și 
prezenței la locul de muncă
• Să dispună de API, pentru integrare cu sisteme terțe, dezvoltate 
de Beneficiar
• Să dispună de posibilitatea conectării unui modul, destinat 
design-ului și imprimării cartelelor de acces
• Să dispună de funcționalitate anti-passback, pentru excluderea 
re-utilizării unei singure cartele, pentru intrare multiplă
• Să dispună de posibilitatea creării multiplelor scenarii de acces, 
în funcție de calendarul național al sărbătorilor și/sau regulilor 
stabilite de Beneficiar
• Să permită extinderea numărului de intrări/ieșiri monitorizate, 
în baza unui mecanism de licențiere

3 Lot 3. Interfon și sistem deschidere automată a barierei 28.755,24

42
96

11
00

-1

Lot 3.1 Inter-
fon 2 buc

• Interfon cu cameră cu rezoluție 1080p, 180 grade
• Protocol de comunicare SIP cu posibilitatea înregistrării imag-
inilor pe NVR
• Carcasă de metal, pentru instalare exterioară, antivandal
• Alimentare PoE și/sau 12 VDC
• Microfon și difuzor incorporate pentru comunicare bi-direcțion-
ală
• Funcționalitate de detectare a mișcării
• Buton de chemare
• Compatibil cu profil ONVIF, pentru interoperarea cu alte 
sisteme

42
96

11
00

-1

Lot 3.2 Contro-
lor solenoid cu 
buclă

2 buc

• Alimentare: 24 VAC -20% la +10%, max. 2 VA 24 VDC -10% la 
+20%, max. 1.5 W 100-240 VAC ± 10%, 50/60 Hz, max. 2.9 VA
• Inductanță buclă: max. 20 la 1000 µH, ideally 80 la 300 µH
• Conectare buclă: Pentru 20-40 µH: max. 100 m la 1.5 mm2 max. 
200 m cu 1.5 mm2 min. torsadat 20x/m
• Rezistență buclă: < 8 Ohm cu cablul de conectare
• Condiții operare: -20°C … +60°C, umiditate maximă 95%
• Relee buclă și alarmă: 230 VAC 2A sau/și 40 VDC 1A
• 2 canale per controlor
• Inclusiv lucrări de instalare și configurare

Total 329.417,22

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: 

Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea ce-
rințelor solicitate, pe lot.
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Alte informații:

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

 februarie 2022

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1   din  05.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Numărul de telefon/fax 0230 220 58;  22088/ 22098
Adresa de e-mail ale autorității contractante crsoroca@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante WWW.soroca.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stavița Galina/ 0230 22088/ galina.stavita@

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

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

WWW.achizitii.md

Documentația de atribuire va fi anexata în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Consiliul Raional Soroca

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (lei)

(pentru fiecare lot 
în parte)

1 45200000-9
Lucrări de reparație și întreține-
re a drumurilor publice pentru  

anul 2022 

Conform caie-
tului de sarcini

Lucrări de reparație și între-
ținere a drumurilor publice 
pentru  anul 2022

16007315

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

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

Nu +

Da □

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

Nu +□ Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț fără TVA cu corespun-
derea cerințelor solicitate

http://WWW.achizitii.md
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III. Alte informații:

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

  II-III trimestru 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 20.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Drochia
IDNO 1007601001651
Adresa str.Independenței 15 A
Numărul de telefon/fax 0252 2 23 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariadrochia.achiztii@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariadrochia.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Codrean Mariana tel. 078900445
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

primariadrochia.achizitii@mail.ru

www.primariadrochia.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

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

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233142-6 Lucrări de reparație  a drumurilor 
locale or. Drochia. Tranșa I. 1 lot    Lucrări de reparație 5 351 535,0

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de selecție - Prețul cel mai 
scăzut cu respectarea criteriilor de 
selecție și calificare.

mailto:primariadrochia.achizitii@mail.ru
http://www.primariadrochia.md
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II. Alte informații:

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

       15 martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 20.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Drochia
IDNO 1007601001651
Adresa str.Independenței 15 A
Numărul de telefon/fax 0252 2 23 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariadrochia.achiztii@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariadrochia.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Codrean Mariana tel. 078900445
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

primariadrochia.achizitii@mail.ru

www.primariadrochia.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1
45233142-
6

Reparația Bulevardului 
Independenței, or. Dro-
chia.

1 lot    Lucrări de reparație
10 000 000

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de selecție - Prețul cel mai scăzut cu respectarea 
criteriilor de selecție și calificare.

mailto:primariadrochia.achizitii@mail.ru
http://www.primariadrochia.md
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II. Alte informații:

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

       Martie - Aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 05 din 20.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Drochia
IDNO 1007601001651
Adresa str.Independenței 15 A
Numărul de telefon/fax 0252 2 23 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariadrochia.achiztii@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariadrochia.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Codrean Mariana tel. 078900445
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

primariadrochia.achizitii@mail.ru

www.primariadrochia.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1
45233142-
6

Reparația străzii Mitro-
politul Varlaam, or. Dro-
chia.

1 lot    Lucrări de reparație
5 000 000,0

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de selecție - Prețul cel mai 
scăzut cu respectarea criteriilor de 
selecție și calificare.

mailto:primariadrochia.achizitii@mail.ru
http://www.primariadrochia.md
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II. Alte informații:

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

       Martie - Aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 21 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

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

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

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

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

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Reabilitarea unui sector 
de drum cu lungimea  de 

330 m. din str. B.P.Hajdeu, 
com. Stăuceni, mun. Chi-

șinău

lucrări
Conform caietului de 
sarcini/proiectului  de 
execuție

2 200 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț, corespunderea cerințe-
lor solicitate

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

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

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 8 din 21 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

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

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

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

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

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9
Reparația str. Mugurel, str. 

M.Eminescu și str. Ștefan cel 
Mare din com. Stăuceni

lucrări Conform caietului de sarcini/proiec-
tului  de execuție 2 500 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț, corespunderea cerințe-
lor solicitate

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9 din 21 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

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

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

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

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

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 45200000-9 Reconstrucția curților din 
str. Studenților și str. Florilor lucrări

Conform caietului 
de sarcini/proiectu-
lui  de execuție 2 000 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț, corespunderea cerințe-
lor solicitate

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

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

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 10 din 21 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

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

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

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

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

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1

45
20

00
00

-9

Asfaltarea str. Chicago lucrări
Conform caietului de sar-
cini/proiectului  de exe-
cuție

2 200 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț, corespunderea cerințe-
lor solicitate

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

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

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.11  din 06.01.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
Localitate mun. Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon/fax 0230 220 58;  22088 /0230 22098
E-mail crsoroca@gmail.com
Adresa de internet WWW.soroca.md
Persoana de contact Stavița Galina
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea pre-
alabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri         
Servicii +      
Lucrări  

Obiectul de achiziție Servicii de pază
Anunțul de participare Nr: 21047732, ocds-b3wdp1-MD-1638190378614

Data publicării:  29.11.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender 
/21047732 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

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

Nr. oferte primite Total:  3
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică:  prin SIA RSAP
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 11 din 20.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC” DVS Service” SRL    
IDNO 1004600013407
Date de contact 

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

mun.Soroca, bul.Moscova 11/1

022 310331, 310452

E-mail:  dvs-service@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da +       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

 
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu +      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de mă-
sură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 cu TVA

(lei)
1 Servicii de pază pentru 

anul 2021
79700000-
1

12 luni  (conform specifica-
ției)

Nr.10  din 
29.12.2021

192 000,0

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

3. Alte informații:

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

Nu +       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 14.01.2022 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Ialoveni
Localitate Or. Ialoveni
IDNO 1003600157232
Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
Număr de telefon/fax (0268)2-11-86, (0268)2-22-68
E-mail imsp-sr-ialoveni@mail.ru
Pagina web oficială http://srialoveni.md/
Persoana de contact Leorda Tatiana, imsp-sr-ialoveni@mail.ru 
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție medicală

 
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 □
Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638539671891

Data publicării: 03.12.2021

Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1638539671891
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:2

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

 
 

http://srialoveni.md/
mailto:imsp-sr-ialoveni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638539671891
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1638539671891
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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. 
13 din 17.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Lukoil Moldova
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str.  Columna, nr. 92 Telefon:  21-12-25

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Denumire lot nr. 1 Benzină A-95 09100000-0 5000 L 142 din 
27.12.2021

190000,0
2 Denumire lot nr. 2 Motorină Euro 09100000-0 5000 L

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 2 din 14.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Ialoveni
Localitate Or. Ialoveni
IDNO 1003600157232
Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
Număr de telefon/fax (0268)2-11-86, (0268)2-22-68
E-mail imsp-sr-ialoveni@mail.ru
Pagina web oficială http://srialoveni.md/
Persoana de contact Leorda Tatiana, imsp-sr-ialoveni@mail.ru 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □  
Servicii □

Obiectul de achiziție Servicii de cantină și servicii de catering 

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639059048020
Data publicării:09.12.2021

Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1639059048020

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

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

Nr. oferte primite Total:1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:1
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:1

 

http://srialoveni.md/
mailto:imsp-sr-ialoveni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639059048020
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1639059048020
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1639059048020
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
15 din 24.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “ Muzcafe Plus”
IDNO 1011600035296
Date de contact 

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

mun. Chișinău, m.Chişinău, str.Hristo 

Botev,11/2 ap.40 Telefon:  068999933
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de cantină şi servicii de catering 55500000-5 12700 porții Nr. 144 din 
30.12.2021

839216,0

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

3. Alte informații:

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

Nu □       

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
       

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa Str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail achizitii@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

Persoana de contact Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 

022-868-265
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638953234694

Data publicării: 08.12.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638953234694?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 211 din 24.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
ților:

Denumire „Petrom Moldova” SRL
IDNO 1002600045798
Date de contact 

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

mariana.mircea1@petrom.com/

Tel: 069-600-266; 022-858-999

mun. Chișinău, șos. Muncești, 269

mailto:mariana.mircea1@petrom.com/
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără TVA Suma, cu TVA

Produse petroliere – IP 
Basarabeasca

09100000-0

Benzina – 
17 000 l

Motorina – 
9 000 l 1-BN din 

05.01.2022 1 109 333,30 1 331 200,00

Produse petroliere 
- IP Criuleni

Benzină – 
25 000 l

Motorină - 
17 500 l

Denumire „VENTO RETAIL” SRL
IDNO 1009600044712
Date de contact 

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

v.novac@vento.md/

Tel: 079-699-688

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 55C
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

Produse petroliere 

- IP Ocnița

09100000-0

Benzina - 
25 000 l

Motorina - 
9 500 l

2-BN din 
05.01.2022 979 710,00 1 175 550,00

Produse petroliere 

- IP Șoldănești

Benzina – 

18 000 l

Motorina – 

7 500 l
 
 
 

mailto:v.novac@vento.md/
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Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01    din_05 ianuarie 2022                   
 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Scoala Primara Floresti din or. Floresti
Localitate Or. Floresti
IDNO 1012620012203
Adresa Str. Ion Creanga 5
Număr de telefon/fax 025021449
E-mail primara.floresti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Munteanu Rodica
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Invatamint

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639485037178

Data publicării: 14.12.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048648/

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

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 8 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 8oferte

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639485037178
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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. 04 din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Lovis Angro SRL
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. Columna 170 MD2012 022843370, 
079970029, lovisangro@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1 diverse produse alimen-
tare

15800000-6 01 din 03.01.2022 152682.60 lei

2 Denumire lot nr. 4 fructe si legume 15800000-6 01 din 03.01.2022 39590.00 lei

Total pe contract 01 din 03.1.2022 192272.60 lei

Denumire CS VILLA PRODOTTI SRL
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun. Chisinau str. Nicolae Spatarul 19 MD2075 tel. 
022846333, mail. villaprodotti@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 2 carne 15800000-6 02 din 03.01.2022 227820.00 lei
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Denumire SA FABRICA DE UNT DIN FLORESTI
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

r. Floresti, s. Varvareuca, tel. 069805738, mail promilk_md@
inbox.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 3 lactate 15800000-6 03 din 03.01.2022 133794.50 lei

Denumire SC BRODETCHI SRL
IDNO 1004606001297
Date de contact 

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

Or. Orhei str. Soimarului 3 MD3505 0235-32040, 0235-
34291, brodetchi.srl@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 5 panificatie 15800000-6 04 din 03.01.2022 106660.00 lei

Denumire TELEMAR SRL
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

mun. Chisinau str. Uzinelor 21/1, Telefon:022-479098, 022-
477251, mail telemarsrl@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 6 peste 15800000-6 05 din 03.01.2022 28238.40 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21048068 din 05.01.2021

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Pavel Slonina, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul 2022 REPETAT II 

( 01.01.2022-30.06.2022)
Anunțul de participare Nr.:    ocds-b3wdp1-MD-1638542047748

Data publicării: 08.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21048068/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 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: -
Pe cale electronică: 4

 
 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638542047748
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1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 240/21 din 21 decembrie 2021 și deciziei de reevaluare nr. 244/21 din 29 decembrie 2021 s-a 
decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Serviabil FPC
IDNO 1003600030995
Date de contact 

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

Telefon: 068404495, 069381083

E-mail: serviabil@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 16. Chefir 2,5%, ambalat în pachet 
de polietilenă 0,5l 15800000-6 4500 l

06-169/21 din 
29.12.2021

74700,00

2 Lot 17. Lapte de vaci pasteurizat 2,5%, 
ambalat în pachet de polietilenă 1,0l 15800000-6 25000 l 332500,00

3 Lot 18. Lapte de vaci pasteurizat 2,5%, 
ambalat în pachet de polietilenă 0,5l 15800000-6 23000 l 354200,00

4 Lot 19. Smîntînă 10%, ambalat în pa-
chet de polietilenă 0,5l 15800000-6 1500 l 49500,00

5 Lot 20 Brînză de vaci 5%, pasteurizată, 
ambalată a cite 5,0 kg. 15800000-6 2500 kg 156250,00

Denumire Baguette SRL
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Telefon: 022-407-100; 022-407-101

E-mail: baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

mailto:serviabil@mail.ru
mailto:baguette.srl@mail.ru
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Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 4. Crupe din griș calittate superi-
oara, ambalat (ambalaj minim 5,0 kg) 15800000-6 1500 kg

06-170/21 din 
05.01.2022

16500,00

2
Lot 6. Crupe de arpacaș calititate 
superioara, ambalat (ambalaj minim 
5,0kg)

15800000-6 2000 kg 17600,00

3 Lot 7. Crupe de grîu calitate  superioa-
ra, ambalat (ambalaj minim 5,0kg) 15800000-6 2500 kg 22000,00

4 Lot 8. Crupe de orz calitate  superioa-
ra, ambalat (ambalaj minim 5,0kg) 15800000-6 1800 kg 15840,00

5
Lot 9. Crupe de porumb  marunta  
calitate superioara, ambalat (ambalaj 
minim 5,0 kg)

15800000-6 1200 kg 15000,00

6
Lot 10. Mazăre uscată bob întreg, șle-
fuită ambalat (ambalaj minim 5,0 kg) 
cu fierbere rapida.

15800000-6 900 kg 8100,00

7
Lot 14. Fructe uscate în asortiment 
(mere, pere) (ambalaj saci din hîrtie 
5-10 kg)

15800000-6 300 kg 11400,00

8
Lot 15. Ulei din floarea soarelui, rafi-
nat, deodorat, ambalat, ambalaj de la 
1 litru - 5 litri

15800000-6 2000 l 78000,00

9
Lot 25. Sare alimentară iodată, pachet, 
polietilenă, ambalaj (1,0kg) 15800000-6 1200 kg 5568,00

10
Lot 26. Piper negru măcinat (ambalaj 
de la 50 la 100 g.) 15800000-6 6 kg 1290,00

11 Lot 29. Ceai negru, infuzie, calitate 
superioara ambalat de la 100gr-1000gr 15800000-6 250 kg 29750,00

Denumire Delmix Prim SRL
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

Telefon: 067300457

E-mail: alexbev@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:alexbev@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data 

contractului
Suma, in-
clusiv TVA

1
Lot 1. Paste făinoase de grup A, obţinute din făină de grîu tare 
(durum) de calitate  superioară (clasa 1) sau de calitatea întîi (clasa 
2). Sortimente: spaghete, sfredelus.

15800000-6 1500 kg

06-171/21 
din 

05.01.2022

29805,00

2 Lot 2. Făină de grîu calitate superioară, ambalat (1,0kg-2,0kg) 15800000-6 800 kg 8232,00

3 Lot 3. Fulgi din ovăz, calitate superioara, ambalat (ambalaj minim 
5,0 kg) 15800000-6 1800 kg 24876,00

4 Lot 5. Crupe din mei calitate superioara, ambalat (ambalaj minim 
5,0 kg) 15800000-6 1500 kg 19305,00

5 Lot 11.  Mazăre verde conservată , calitate superioara,fara depuneri 
de amidon, borcan 0,7 kg 15800000-6 800 kg 15896,00

6 Lot 12. Fasole uscate albe ambalate (ambalaj minim 5,0 kg) 15800000-6 500 kg 12945,00

7 Lot 13. Castraveţi marinati - borcane a cite 3 litri 15800000-6 1000 l 19890,00

8 Lot 21. Zahăr tos din sfeclă de zahar, ambalat in saci a cate 50kg 15800000-6 5000 kg 74050,00

9 Lot 22. Jeleu (peltea) din fructe, ambalat 15800000-6 500 kg 18960,00

10 Lot 23. Hrișcă bob întreg, calitate superioara, ambalat (ambalaj 
minim 5 kg) 15800000-6 1500 kg 53640,00

11 Lot 24. Orez bob rotund, calitate superioara, șlefuit ambalat (amba-
laj minim 5 kg) 15800000-6 2500 kg 41675,00

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

2. Alte informații:-

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

Nu        

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

Nr. 2021/S 220 - 581130
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
-

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21044959 din 05.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Pavel Slonina, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pentru anul 
2022

Anunțul de participare Nr.:    ocds-b3wdp1-MD-1633588763377
Data publicării: 07.10.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044959/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

- 

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 7

 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633588763377
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1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.233/21 din 14 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire IM „Becor „ SRL

IDNO 1003600060828

Date de contact 

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

Telefon: 022 406 282

E-mail: becordtm@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
Lotul 1 Reagenți și consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/TagMan, Roche Diagnostics

1
1.1. Set de reagenti pentru deter-
minarea ADN-ui HBV pentru min 
72 teste

33000000-0 2 set

06-162/21 din 
05.01.2022

168 480,00

2
1.2 Set de reagenti pentru deter-
minarea ARN-ui HCV pentru min 
48 teste

33000000-0 2 set 120 960,00

3 1.3 Solutie tampon pentru spalare, 
fl.5L 33000000-0 4 fl 19 080,00

Lot 7. Reagenţi calibratori și materiale de control pentru analizatorul Cobas c311,  Roche Diagnostics, Ger-
mania, sistem închis

1 7.1 Alanine Aminotransferase IFCC 
(ALTL IFCC, 500T) 33000000-0 30 set

06-162/21 din 
05.01.2022

18 604,20

2 7.2 Aspartate Aminotransferase 
IFCC (ASTL, 500T) 33000000-0 30 set 18 604,20

3 7.3 Albumin Bromcresol Green 
(ALB BCG,300T) 33000000-0 55 set 32 759,10

4 7.4 Alkaline Phosphatase IFCC  
(ALP IFCC, 400T) 33000000-0 1 set 815,02

5 7.5 Amylase (AMYL, 300T) 33000000-0 50 set 91 098,00
6 7.6 Bilirubin-Direkt  (BIL-D, 350T) 33000000-0 5 set 2 797,75
7 7.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) 33000000-0 40 set 29 548,80
8 7.8 Cholesterol  (CHOL HiCo, 400T) 33000000-0 3 set 2 430,00
9 7.9 C-Reactive Protein (CRP, 250T) 33000000-0 10 set 61 823,50

mailto:becordtm@gmail.com
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10 7.10 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) 33000000-0 30 set 17 658,00
11 7.11 Glucose HK  (GLUC HK, 800T) 33000000-0 5 set 6 723,00
12 7.12 Total Protein (TP, 300T) 33000000-0 50 set 28 026,00
13 7.13 Triglycerides (TRIGL, 250T) 33000000-0 3 set 2 002,32
14 7.14 Urea (UREAL, 500T) 33000000-0 40 set 41 040,00
15 7.15 CK-MB100 T 33000000-0 30 set 27 720,00
16 7.16 LDHI IFCC,300T 33000000-0 10 set 8 164,80
17 7.17 Ferritin Gen. 4 (FERR) 33000000-0 10 set 72 900,00
18 7.18 NaOH-D ( c-pack) 33000000-0 25 set 10 230,00
19 7.19 9% NaCl   Diluent (c-pack) 33000000-0 5 set 2 670,00
20 7.20SMS  (c-pack) 33000000-0 3  set 1 857,60
21 7.21 cobas sample cup (5000 buc) 33000000-0 3 set 6 296,40
22 7.22 ISE Internal Standart Gen 2 33000000-0 8 set 20 658,24
23 7.23 ISE Diluent Gen 2 33000000-0 4 set 10 329,12

24 7.24 ISE Reference Electrolyte So-
lution 33000000-0 4 set 2 730,24

25 7.25 ISE Cleaning Solution 33000000-0 2 set 1 879,20
26 7.26 ISE  Standard low 33000000-0 6 set 1 740,00
27 7.27 ISE  Standard  high 33000000-0 7 set 2 030,00
28  7.28 Detergent 1NaOH –D(2*1,8 L) 33000000-0 20 set 18 792,00

29  7.29 Detergent 2 Acid Wash     2*2 
L 33000000-0 3 set 5 731,20

30 7.30 Sample Cleaner 1, cobas c 33000000-0 2 set 2 736,00
31 7.31 ECOtergent C311 33000000-0 52 set 77 740,00
32 7.32 PreciControl ClinChem Multi 1 33000000-0 2 set 16 152,00
33 7.33 PreciControl ClinChem Multi 2 33000000-0 2 set 16 152,00
34 7.34 CFAS 33000000-0 3 set 5 601,60
35 7.35 CFAS-CK MB 33000000-0 3 set 3 435,03
36 7.36 Cfas Proteins 33000000-0 3 set 19 418,40

Lot 16. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru  analizator imunologic automat  
Cobas Pro e801 (sistem închis)

1 16.1 C-Peptide Elecsys E2G 100 33000000-0 12 set

06-162/21 din 
05.01.2022 

85 536,00
2 16.2 IgE G2 Elecsys E2G 100 33000000-0 25 set 45 090,00
3 16.3 FT4 G2 Elecsys E2G 300 33000000-0 9 set 25 855,20
4 16.4 AFP Elecsys E2G 300 33000000-0 13 set 77 851,80
5 16.5 Anti-TPO Elecsys E2G 300 33000000-0 8 set 64 756,80
6 16.6 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 33000000-0 7 set 57 456,00
7 16.7 CEA Elecsys E2G 300 33000000-0 12 set 97 459,20
8 16.8 FT3 G3 Elecsys E2G 300 33000000-0 4 set 11 491,20
9 16.9 TSH Elecsys E2G 300 33000000-0 20 set 51 300,00

10 16.10 CA 125 G2 Elecsys E2G 300 33000000-0 8 set 73 915,20
11 16.11 Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 33000000-0 15 set 118 260,00
12 16.12 Anti-HBc IgM Elecsys 300 33000000-0 2 set 18 987,48
13 16.13 Total PSA Elecsys E2G 300 33000000-0 14 set 87 242,40
14 16.14 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 33000000-0 20 set 258 120,00
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15 16.15 PTH Elecsys E2G 300 33000000-0 4 set 44 625,60
16 16.16 CA 19-9 Elecsys E2G 300 33000000-0 13 set 117 093,60
17 16.17 ACTH Elecsys E2G 100 33000000-0 3 set 19 440,00
18 16.18 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 33000000-0 20 set 96 336,00
19 16.19 HBeAg G2 Elecsys E2G 300 33000000-0 2 set 28 231,20

20 16.20 Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 
300 33000000-0 2 set 22 680,00

21 16.21 Anti-CCP Elecsys E2G 300 33000000-0 16 set 91 584,00
22 16.22 Calcitonin Elecsys E2G 100 33000000-0 7 set 45 284,40

23 16.23 Vitamin D total G2 Elecsys 
E2G 300 33000000-0 10 set 287 388,00

24 16.24 Insulin Elecsys E2G 100 33000000-0 2 set 5 335,20

25 16.25 PreciControl Universal Elec-
sys V2 33000000-0 8 set 9 744,00

26 16.26 PreciControl TM Elecsys 33000000-0 5 set 11 100,00

27 16.27 PreciControl Thyro AB Elecsys 
V2 33000000-0 2 set 10 315,20

28 16.28 PreciControl Varia Elecsys 33000000-0 3 set 12 528,00
29 16.29 Anti-HBc G2 PC Elecsys 33000000-0 2 set 4 368,00
30 16.30 Anti-HBc IgM PC Elecsys 33000000-0 1 set 2 184,00
31 16.31 HBsAg PC Elecsys 33000000-0 2 set 4 368,00
32 16.32 HBeAg PC Elecsys 33000000-0 1 set 2 184,00
33 16.33 Anti-HBe PC Elecsys 33000000-0 1 set 2 184,00

34 16.34 PreciControl Multimarker 
Elecsys 33000000-0 3 set 13 140,00

35 16.35 Anti-HBs G2 PC Elecsys 33000000-0 2 set 4 368,00
36 16.36 Anti-HCV G2 PC Elecsys 33000000-0 2 set 3 531,60
37 16.37 Anti-CCP PC Elecsys 33000000-0 3 set 12 852,00
38 16.38 Vitamin D total G2 PC Elecsys 33000000-0 2 set 8 347,20
39 16.39 CA 125 G2 CS G2 Elecsys 33000000-0 2 set 2 640,00
40 16.40 Calcitonin CS Elecsys 33000000-0 2 set 11 128,32
41 16.41 Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 33000000-0 2 set 2 640,00
42 16.42 FT3 G3 CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 352,00
43 16.43 CEA CS Elecsys V2 33000000-0 2 set 2 116,80
44 16.44 IgE CS Elecsys 33000000-0 5 set 2 352,00
45 16.45 C-Peptide CS Elecsys 33000000-0 3 set 2 376,00
46 16.46 Insulin CS Elecsys 33000000-0 1 set 1 188,00
47 16.47 Vitamin D total G2 CS Elecsys 33000000-0 2 set 1 320,00
48 16.48 CA 19-9 CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 376,00
49 16.49 AFP G2 CS Elecsys V2.1 33000000-0 2 set 2 352,00
50 16.50 FT4 G2 CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 116,80
51 16.51 TSH CS Elecsys V2 33000000-0 3 set 3 175,20
52 16.52 ACTH CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 640,00
53 16.53 Anti-TPO CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 352,00
54 16.54 PTH CS G2 Elecsys E2G 33000000-0 2 set 1 704,00
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55 16.55 KIT MAINTENANCE E801 MO-
DULES 33000000-0 1 set 16 944,00

56 16.56 CleanCell M 2x2 L Elecsys,co-
bas e 33000000-0 65 set 69 030,00

57 16.57 PreClean M G2 2x2L Elecsys 
E2G 33000000-0 35 set 43 848,00

58 16.58 ProCell M G2 2x2L Elecsys 
E2G 33000000-0 50 set 47 790,00

59 16.59 AssayTip/AssayCup tray 33000000-0 21 set 140 742,00
60 16.60 Diluent Universal E2G 33000000-0 3 set 4 568,40

Lot 17. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru  analizator imunologic automat  
Cobas 6000 (sistem închis)

1 17.1 FSH Elecsys E2G 100 33000000-0 3 set

06-162/21 din 
05.01.2022

7 452,00
2 17.2 LH Elecsys E2G 100 33000000-0 3 set 4 600,80

3 17.3 Testosterone G2 Elecsys E2G 
100 33000000-0 6 set 15 487,20

4 17.4 Prolactin G2 Elecsys E2G 100 33000000-0 8 set 18 144,00
5 17.5 Cortisol G2 Elecsys E2G 100 33000000-0 8 set 24 192,00
6 17.6 T3 Elecsys E2G 100 33000000-0 3 set 10 044,00
7 17.7 FT4 G2 Elecsys E2G 100 33000000-0 3 set 8 524,44

8 17.8 PreciControl Universal Elecsys 
V2 33000000-0 3 set 3 780,00

9 17.9 FSH CS Elecsys V2 33000000-0 1 set 1 058,40
10 17.10 LH G2 CS Elecsys 33000000-0 1 set 1 188,00
11 17.11 Testosteron G2 CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 352,00
12 17.12 Prolactin G2 CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 376,00
13 17.13 Cortisol G2 CS Elecsys 33000000-0 2 set 2 640,00
14 17.14 T3 CS Elecsys 33000000-0 1 set 1 188,00
15 17.15 T4 CS Elecsys V2 33000000-0 1 set 1 188,00

16 17.16 CleanCell M 2x2 L Elecsys,co-
bas e 33000000-0 15 set 17 460,00

17 17.17 PreClean M G2 2x2L Elecsys 
E2G 33000000-0 9 set 9 428,40

18 17.18 ProCell M G2 2x2L Elecsys 
E2G 33000000-0 13 set 13 618,80

Denumire „Biosistem mld” SRL
IDNO 1010600028048
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: + 373 22 808 719
E-mail: biosistem.mld@gmail.com

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

Da □       Nu  

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      
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Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
Lot 15. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Min-
dray  China  sistem închis

1 15.1 Albumina 33000000-0 7 set

06-163/21 din 
30.12.2021 

2 630,25
2  15.2 Fosfataza alcalina 33000000-0 7 set 4 079,60

3  15.3 Alanil amino- Transferaza 
(ALT) 33000000-0 15 set 11 847,60

4 15.4 Amilaza 33000000-0 13 set 32 797,70
5 15.5 Antistreptolizina-O 33000000-0 13 set 83 738,85

6 15.6 Aspartat amino- Transferaza 
(AST) 33000000-0 15 set 11 847,60

7 15.7 Calciu 33000000-0 14 set 3 864,84
8 15.8 Colinesteraza 33000000-0 3 set 6 211,41
9  15.9 Creatin Kinaza (CK) 33000000-0 2 set 2 960,00

10  15.10 Creatin Kinaza MB (CK-MB) 33000000-0 2 set 6 732,86
11 15.11 Creatinina 33000000-0 22 set 75 917,16
12 15.12 Proteina C-reactiva 33000000-0 28 set 47 237,40
13 15.13 Bilirubina directa 33000000-0 23 set 8 818,66
14 15.14 Fier 33000000-0 8 set 8 600,88
15 15.15 Feritina 33000000-0 40 set 147 233,20
16 15.16 γ- Glutamil Transpeptidaza 33000000-0 7 set 8 910,65
17 15.17 Glucoza 33000000-0 20 set 10 735,80
18 15.18 Hemoglobina glicozilata 33000000-0 6 set 78 953,82
19 15.19 HDL-colesterol 33000000-0 5 set 31 440,40

20 15.20 Proteina C-reactiva inalta 
sensibilitate 33000000-0 4 set 51 531,64

21 15.21 Imunoglobulina A 33000000-0 3 set 9 662,19
22 15.22 Imunoglobulina G 33000000-0 3 set 9 662,19
23 15.23 Imunoglobulina M 33000000-0 3 set 8 281,86
24 15.24 Lactat-dehidrogenaza 33000000-0 3 set 2 254,50
25 15.25 LDL-colesterol 33000000-0 4 set 29 139,92
26 15.26 Lipaza 33000000-0 20 set 110 425,00
27 15.27 Microalbumina 33000000-0 2 set 7 717,48
28 15.28 Magneziu 33000000-0 6 set 2 438,58
29 15.29 Fosfor 33000000-0 3 set 759,18
30 15.30 Factor reumatoud 33000000-0 20 set 84 045,60
31 15.31 Bilirubina Totala 33000000-0 30 set 11 502,60
32 15.32 Colesterol 33000000-0 10 set 8 128,50
33 15.33 Trigliceride 33000000-0 8 set 13 925,84
34 15.34 Proteine Totale 33000000-0 5 set 1 763,75
35 15.35 Transferrina 33000000-0 3 set 4 785,09
36 15.36 Acid Uric 33000000-0 4 set 3 680,84
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37 15.37 Capacitatea de legare ale 
fierului 33000000-0 1 set 1 840,42

38 15.38 Uree 33000000-0 20 set 13 803,20
39 15.39 Amilaza pancreatica 33000000-0 2 set 3 941,78
40 15.40 Amoniac 33000000-0 1 set 723,90
41 15.41 Cupru 33000000-0 1 set 321,73
42 15.42 Acizi biliari 33000000-0 1 set 7 821,76
43 15.43 Complement C3 33000000-0 3 set 5 153,16
44 15.44 Complement C4 33000000-0 3 set 5 153,16
45 15.45 Ceruloplasmina 33000000-0 1 set 12 077,10
46 15.46 Multi Sera Calibrator 33000000-0 2 set 3 527,46
47 15.47 Specific Proteins Calibrator 33000000-0 8 set 16 563,76
48 15.48 Lipids Calibrator 33000000-0 2 set 3 067,36
49 15.49 CK-MB Calibrator 33000000-0 1 set 1 380,31
50 15.50 FER calibrator 33000000-0 5 set 22 790,45
51 15.51 MALB calibrator 33000000-0 2 set 2 325,06
52 15.52 TRF calibrator 33000000-0 1 set 2 374,14
53 15.53 HbA1c Calibrator 33000000-0 4 set 9 508,80

54 15.54 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 
HUMAN 33000000-0 1 set 850,18

55 15.55 AMMONIA-ETHANOL-CO2 
STANDARD 33000000-0 1 set 555,26

56 15.56 Copper calibrator 33000000-0 1 set 850,18
57 15.57 Ceruplasmin calibrator 33000000-0 1 set 4 830,84
58 15.58 HbA1c Control P 33000000-0 6 set 23 925,42
59 15.59 HbA1c Control N 33000000-0 6 set 23 925,42
60 15.60 UIBC control 33000000-0 1 set 349,68
61 15.61 MALB control 33000000-0 2 set 567,46
62 15.62 TRF control 33000000-0 1 set 1 295,96

63 15.63 ClinChem Multi Control (le-
vel 1) 33000000-0 4 set 13 496,36

64
 
15.64 ClinChem Multi Control (le-
vel 2)

33000000-0 4 set 15 030,04

65  15.65 ASO/CRP/RF Triple Control 33000000-0 10 set 39 415,60

66 15.66 BIOCHEMISTRY CONTROL 
SERUM I  (HUMAN) 33000000-0 1 set 850,18

67 15.67 BIOCHEMISTRY CONTROL 
SERUM II (HUMAN) 33000000-0 1 set 850,18

68 15.68 AMMONIA-ETHANOL-CO2 
LEVEL I 33000000-0 1 set 805,14

69 15.69 AMMONIA-ETHANOL-CO2 
LEVEL II 33000000-0 1 set 805,14

70 15.70 Copper control LEVEL I 33000000-0 1 set 850,18
71 15.71 Copper control LEVEL II 33000000-0 1 set 850,18

72 15.72 Ceruloplasmin control LEVEL 
I 33000000-0 1 set 3 937,13
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73 15.73 Ceruloplasmin control LEVEL 
II 33000000-0 1 set 3 937,13

74 15.74 Acizi Biliari control 33000000-0 1 set 506,11
75 15.75 CD80 Detergent 33000000-0 20 set 72 764,60
76 15.76 MR Buffer Solution 33000000-0 96 set 234 755,52
77 15.77 MR Detergent Solution 33000000-0 6 set 17 892,90
78 15.78 MR Serum Standard 33000000-0 12 set 35 785,80
79 15.79 Sodium Electrode 33000000-0 6 set 82 307,46
80 15.80 Potassium Electrode 33000000-0 6 set 82 307,46
81 15.81 Chloride Electrode 33000000-0 6 set 82 307,46
82 15.82 Reference Electrode 33000000-0 6 set 93 043,20

Denumire SC „Denolga Medical” SRL
IDNO 1005600059558
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 022 260-602
E-mail: olesea.cucerenco@yahoo.com 

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

Da □       Nu  

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      
 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

Lot 6. Reagenţi  pentru  Pentra  400

1 6.1 ALT  CP 33000000-0 80 set

06-164/21 din 
04.01.2022

53 653,25

2 6.2 Amilaza CP 33000000-0 180 set 291 808,44

3 6.3 AST CP 33000000-0 80 set 53 163,24

4 6.4 Total bilirubin CP 33000000-0 50 set 22 814,88

5 6.5 Urea  CP 33000000-0 85 set 46 789,64

6 6.6 Albumin CP  33000000-0 60 set 32 453,78

7 6.7 Glucoza  PAP CP 33000000-0 10 set 4 980,23

8  6.8 Proteina  Totală 33000000-0 180 set 75 036,46

9  6.9 Creatinina  33000000-0 190 set 89 824,02

10 6.10 Multical , container 33000000-0 5 set 49 834,82

11 6.11 N Control , container 33000000-0 5 set 37 244,53

12 6.12 P Control , container 33000000-0 5 set 41 706,06

13 6.13 Deproteinizator CP 33000000-0 25 buc 25 283,67

14 6.14 Ciuvete Segmenţi reacţii P 
400/450*12 chiuvete 33000000-0 20 set 183 744,00

15 6.15 Direct bilirubin CP 33000000-0 50 set 18 270,78

16 6.16 CK-MB 33000000-0 5 set 17 061,66

17 6.17 Ependorf 33000000-0 3 set 3 590,14

mailto:olesea.cucerenco@yahoo.com
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Lot 10. Reagenţi p/u analizator  HematologicYumizen H 500

1 10.1 ABX Diluent20 L 33000000-0 30 buc

06-164/21 din 
04.01.2022

177 904,13

2  10.2 Lizant unic 33000000-0 38 buc 296 303,55

3 10.3 Reactiv pentru curăţare 33000000-0 35 fl 23 208,68

4 10.4 Reactiv pentru întreţinere 33000000-0 8 buc 7 191,07

5 10.5 Material de control  N2*3ml 33000000-0 24 buc 71 910,72

6 10.6 Material de control  L2*3 ml   33000000-0 24 buc 71 910,72

7 10.7 Material de control H2*3 ml 33000000-0 24 buc 71 910,72

Lot 12. Piese de schimb  pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid  Point 500”

1 12.1 Cartuș 750  teste 33000000-0 74 buc

06-164/21 din 
04.01.2022

2 948 248,80

2 12.2 Cartuș  de  spălare (1*4)  set 33000000-0 74 buc 603 245,15

3 12.3 Rapid QC  Complete N1 33000000-0 3 set 28 553,84

4 12.4 Rapid QC  Complete N2 33000000-0 3 set 28 553,84

5 12.5 Rapid QC  Complete N3 33000000-0 3 set 28 553,84

Denumire “Echipamed-Plus” SRL
IDNO 1005600059558
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 022 234 349
E-mail: office@echipamed.com 

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

Da □       Nu  

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      
 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS-2100i

1 2.1 INNOVIN 33000000-0 6 set

06-165/21 din 
29.12.2021

20 664,00
2 2.2 ACTIN FS 33000000-0 12  set 54 360,00
3 2.3 CALCIU CLORID (25MM) 33000000-0 12  set 16 128,00
4 2.4 TEST TROMBIN ( 3NIH) 33000000-0 12  set 15 408,00
5  2.5 TROMBIN ( 100NIH) 33000000-0 24  set 60 336,00
6 2.6 OWREN’S VERONAL BUFFER 33000000-0 12  set 15 120,00
7 2.7 CITROL N 33000000-0 2  set 2 040,00
8 2.8 CINTROL P 33000000-0 2  set 2 040,00
9  2.9 MULTICALIBRATOR P 33000000-0 1  set 3 564,,00

10 2.10 STANDARD PLASMA 33000000-0 1  set 3 120,00
11 2.11 CA CLEAN I 33000000-0 70  set 48 300,00
12 2.12 CA CLEAN II 33000000-0 3  set 2 592,00
13 2.13 CUVETTE SUC-400A 33000000-0 36  set 191 808,00
14 2.14 D - DIMER CANTITATIV 33000000-0 20  set 262 800,00

mailto:office@echipamed.com
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Lot 3. Reagenți, soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835

1 3.1 Soluţie deproteinizată pentru 
aparat ABL835 flac.100- ml 33000000-0 1  fl

06-165/21 din 
29.12.2021

2 964.00

2 3.2 Soluţie pentru spălare aparat 
ABL835  600ml 33000000-0 25  fl 76 500.00

3 3.3 Soluţie pentru calibrare  1 
200ml 33000000-0 7  fl 27 636.00

4 3.4 Soluţie pentru calibrare  2 
200ml 33000000-0 4  fl 15 792.00

5 3.5 Soluţie pentru  curățare, 
175ml 33000000-0 4  fl 15 792.00

6 3.6 Gaz pentru calibrare 1,       34 
bar 33000000-0 1 buc 8 160.00

7 3.8 Solutie pentru calibrare tHB,-
4fl 33000000-0 1  fl 2 862.00

8 3.10 Material de control Auto-
Check5+,nivel  2, 30fl 33000000-0 1  fl 8 376,00

9 3.11 Material de control Auto-
Check5+,nivel  4, 30fl 33000000-0 1  fl 8 376,00

Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN-1000
1 5.1 DCL -Cell pack DCL  20L 33000000-0 105 fl

06-165/21 din 
29.12.2021

95 256,00
2 5.2 WNR - Lysercell WNR    5,0L 33000000-0 16 fl 12 528,00
3 5.3 WDF - Lysercell WDF     2,0L 33000000-0 46 fl 52 660,80

4 5.4 SULFOLYSER SLS -220A   
3*500ml 33000000-0 19  set 34 165,80

5 5.5 WNR - Fluorocell WNR  2 x 
82,0 ml 33000000-0 10  set 24 948,00

6 5.6 WDF - Fluorocell WDF   2 x 
22,0 ml 33000000-0 30  set 194 724,00

7 5.7 CellClean CL-50   50,0ml 33000000-0 60  fl 72 720,00
8 5.8 XN Check L1   3,0ml 33000000-0 33  fl 52 747,20
9 5.9 XN Check L2   3,0ml 33000000-0 33  fl 52 747,20

10 5.10 XN Check L3   3,0ml 33000000-0 33  fl 52 747,20
11 5.11 XN CAL 33000000-0 2  fl 7 333,20

Lot 13. Reagenţi pentru u analizator Coalyser automat

1
13.1 Fibrinogen-Kit,set 400teste, 
Human trombin,3*1,0 ml abnor-
mal Control Plasma

33000000-0 55  set 

06-165/21 din 
29.12.2021

91 080,00

2 13.2 Control  Plasma  coag. ab-
normal (lyof )N,10*1,0 33000000-0 4  set 3 288,00

3  13.3 Control Plasmă  coag .Nor-
mală (lyof )N,10*1,0 33000000-0 4  set 3 288,00

4 13.4 Soluţie de spălare Washing 
solution ,5*15ml 33000000-0 28 buc 62 160,00

5 13.5 Cuve pentru probe 4ml            
2  x250 buc 33000000-0 22  set 6 600,00

6 13.6 Soluţie de curăţare Clean-
er,5*15 ml 33000000-0 4  set 7 752,00

7 13.7 Cuve de reactie 6*32 buc       33000000-0 6  set 6 156,00
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Denumire GBG-MLD SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Telefon: 022-54-91-21

E-mail: office@gbg.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lot 4. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN

1 4.1 Reagent pentru lizarea glob-
ulelor albe, fl.minim 3,8 L 33000000-0 6 set

06-166/21 din 
27.12.2021

30 312,00

2 4.2 Reagent pentru lizarea glob-
ulelor rosii, fl.minim 3,8 L 33000000-0 1 set 7 560,00

3 4.3 Diluent,fl.minim 20 L 33000000-0 15 set 57 600,00

4
4.4 Set controale de 3 nivele: jos, 
normal, inalt, (cite 2 flacone  pen-
tru fiecare nivel) 

33000000-0 3 fl 17 820,00

Lot 14. Reagenți  pentru analizatorul automat  de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Brita-
nie Serum proteins

1 14.1 SAS-1 SP-24 Kit 33000000-0 6 set

06-166/21 din 
27.12.2021

36 936,00
2 14.2 SAS-1 SP-6 SB Kit 33000000-0 1 set 5 412,00
3 14.3 SAS-1 High-Res-12 Kit 33000000-0 1 set 9 895,20

4 14.4 Kemtrol Serum Control - 
Normal Kit 10x2ml 33000000-0 1 set 3 620,40

5 14.5 Kemtrol Serum Control - 
Abormal Kit 10x2ml 33000000-0 1 set 6 981,60

6 14.6 SAS -1 Lactate Dehydroge-
nase Vis Kit 120 tests 33000000-0 1 set 12 666,00

7 14.7 LD Control 5x2 ml 33000000-0 1 set 10 092,00
8 14.8 Incubation  Chamber 33000000-0 1 buc 882,00
9 14.9 SAS-1 Lipo Kit 120 teste 33000000-0 1 set 6 960,00

10 14.10 Lipotrol Control 5x1 ml 33000000-0 1 set 6 960,00

11 14.11 Disposable Sample Cups 
1x100 33000000-0 1 set 2 520,00

12 14.12 SAS-1 Applicators 1x50 33000000-0 1 set 5 026,80
13 14.13 REP PREP 1X250 33000000-0 1 set 1 197,60

 

mailto:office@gbg.md
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Denumire SRL Mediclim AM
IDNO 1003600131744
Date de contact 

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

Telefon: 076030706, 022843791

E-mail: office@mediclim.md  

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

Lot 8. Reagenți pentru Vitek 2 Compact sistem închis

1  8.1 Carduri  pentru identificarea ba-
cililor  Gram  negativi 33000000-0 60 set

06-167/21 din 
27.12.2021

113 400,00

2  8.2 Carduri  pentru identificarea coci 
Gram  pozitive 33000000-0 30 set 56 700,00

3 8.3 Carduri  pentru identificarea fun-
giilor  33000000-0 1 set 1 891,08

4 8.4 Carduri  pentru identificarea bac-
teriilor anaerobe şi Corynebacteriilor 33000000-0 1 set 3 693,60

5 8.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%)  33000000-0 15 set 12 277,98

6
8.6 Carduri  pentru testarea sensi-
bilităţii  bacteriilor  Gram  pozitive 
AST-ST01

33000000-0 1 set 4 654,80

7 8.7 Carduri  pentru testarea sensibil-
ităţii  bacteriilor  Gram  pozitive 33000000-0 30 set 57 024,00

8
8.8 Carduri  pentru testarea sensibil-
ităţii  bacililor  Gram  negative fer-
mentative + ESBL 

33000000-0 30 set 57 024,00

9

8.9 Carduri  pentru testarea sensibil-
ităţii  bacililor  Gram negative  multi-
rezistente şi bacililor  Gram negative 
nefermentative 

33000000-0 35 set 71 442,00

10 8.10 Carduri  pentru testarea sensibil-
ităţii  fungilor 33000000-0 1 set 3 294,00

11 8.11 Carduri pentru identificarea  
Neisseria si Haemophilus 33000000-0 1 set 1 972,44

12 8.12 Enterobacter hormaechei ATCC 
700323 33000000-0 1 set 4 055,60

13 8.13 Enterococus casseliflavus ATCC 
700327 33000000-0 1 set 3 483,55

Lot 9. Reactivi pentru microbiologie

mailto:office@mediclim.md
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1

9.1 Reagenţi pentru examinarea pro-
duselor sanguine la prezenţa ger-
menilor microbiene anaerobi BacT/
ALERT FN Plus

33000000-0 100 fl

06-166/21 din 
27.12.2021

13 215,96

2

9.2 Reagenţi pentru examinarea 
produselor sanguine la prezenţa 
germenilor microbiene aerobi BacT/
ALERT FA Plus

33000000-0 5000 fl 648 945,00

3

9.3 Reagenţi pentru examinarea pro-
duselor sanguine la prezenţa germe-
nilor microbiene aerobi şi facultativ 
anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT 
FP Plus

33000000-0 100 fl 13 215,96

4
  9.4  Ace sterile combatibil cu fla-
coane de hemocultura  pentru BacT/
ALERT 

33000000-0 1500 buc 64 800,00

Denumire „SANMEDICO” SRL

IDNO 1003602008154

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

Telefon: 022 623 032
E-mail: sanmedico.office@gmail.com sanmedico@yandex.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

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

Da □       Nu  

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      
 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

Lot 11. Reagenti și consumabile compatibili cu an. FIA 8000

1 11.1 PCT Control /
nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) 33000000-0 2 set

06-168/21 din 
27.12.2021

3 240,00

2
11.2 D-Dimeri Control /
nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt,6vl/
box

33000000-0 2 set 3 240,00

3 11.3 CK-MB/cTnI/Myo Control /
nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) 33000000-0 2 set 3 240,00

4

11.4 Strip-test pentru determinarea 
semicantitativă a procalcitoninei 
în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml 
(91,3%), specifitatea 93,5% , precisi-
tatea 98,5% 

33000000-0 4000 buc 419 040,00

5
11.5 Proteina bisodiumerica(D-di-
meri). Metoda imunofluorescentă,-
sensibilitate 95%,specificitate 98%

33000000-0 3000 buc 162 000,00

6 11.6 Troponina I 33000000-0 4000 buc 224 640,00

7

11.7 Proteina bisodiumerica (Tropon-
ina I, mioglobina, creatinchinaza). 
Metoda imunofluorescentă,sensibili-
tate 95%,specificitate 98%

33000000-0 2200 buc 273 240,00

 

mailto:sanmedico.office@gmail.com
mailto:sanmedico@yandex.ru
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Alte informații:-

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

Nu        

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

2021/S 165-432212
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

          

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MD-1635929983403 din 03 ianuarie 2022 

„Produse alimentare pentru anul 2022 (crupe în asortiment)”

            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-748, 022-409-707
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul 2022 (crupe în asortiment)
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635929983403

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635929983403?tab=contract-notice
Data publicării: 03.11.2021

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

Nr. oferte primite Total:5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:5

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru Nr.Nr. MD-1635929983403/001 din 21 decembrie 2021  s-a decis atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Delmix Prim

IDNO 1010600031257

Date de contact 

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

Galina DILAN; or. Chișinău, str. N. Titulescu, nr. 39, ap. 4; Telefon/mail: 
067300457,  alexbev@mail.ru 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635929983403
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635929983403
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635929983403
mailto:info@burhanox.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da    

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

 Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod 

CPV Cantitate/ UM Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Făină de grâu

15
80

00
00

-6

15 000 kg

8 LD din 03.01.2022

102 300,00
2 Crupe de porumb 43 000 kg 448 060,00
3 Crupe de orz 41 000 kg 324 720,00
4 Crupe de grâu 41 000 kg 324 720,00
5 Arpacaș de orz mărunt 41 000 kg 324 720,00
6 Paste făinoase 26 500 kg 262 880,00
7 Zahăr 20 000 kg 279 400,00
TOTAL 2 066 800,00

Denumire SRL Green Prod

IDNO 1013600008494
Date de contact 

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

Tatiana BUNESCU,or. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 194, ap. 32; Tele-
fon/mail:069900808,  greenprod9@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori 
economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea 
bunurilor Cod CPV Cantitate/ UM Nr. și data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1 Sare iodată
15800000-6

30 000 kg 9 LD din 
03.01.2022

100 200,00
2 Pastă de roșii 10 300 kg 313 532,00

TOTAL 413 732,00
Alte informații:

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

Nu

mailto:info@burhanox.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

2021/S 215-567356
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).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567356-2021:TEXT:RO:HTML
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

PN nr. 2/001 din 23.12.2021 
Produse alimentare pentru anul 2022 (lapte de vaci, unt de vaci, brânză de vaci)           

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-748, 022-409-707
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire S-a decis de a achiziționa bunurile respective con-
form prevederilor pct. 128, subpunctul 1 al HG nr. 
599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
achiziţiile publice folosind procedura de negociere și art. 
56 alin (1) lit. (a) al Legii nr. 131/2015 privind achzițiile 
publice „În cazul contractelor de achiziţii publice de 
bunuri, autoritatea contractantă poate utiliza procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare dacă nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată 
ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o 
procedură de licitație deschisă atîta timp cît condiţiile 
iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod sub-
stanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei 
restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției”.

Suplimentar aplicarea respectivei proceduri este 
dictată de faptul că actualul contract expiră la 31.12.2021, 
ceea ce înseamnă că, începând cu 01.01.2022 instituțiile 
penitenciare vor rămâne fără astfel de produs de primă 
necesitate cum sunt „produsele lactate”, existând astfel 
riscul producerii unor situaţii excepționale.  

În asemenea condiții, aplicarea unor proceduri cu 
termeni proximi de atribuire este imperioasă pentru buna 
funcționare a sistemului administrației penitenciare.  

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul 2022 (lapte de 

vaci, unt de vaci, brânză de vaci)
Anunțul de participare -

Link-ul:- 202200589
Data publicării:-

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

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:1
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru Nr. PN nr. 2/001 din 23.12.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SA FABRICA DE UNT din FLOREȘTI

IDNO 1003607011922

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

Serghei GRIGORAȘ; r. Florești, s. Varvareuca ; Telefon: 
079941799, milkmark@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da    

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

Nu  

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ UM Nr. și data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lapte de vaci
15500000-3

280 000,00 litri

3 PN din 03.01.2022
2 562 000,00

2 Unt de vaci 7 330,00 kg 797 357,40
3 Brânză de vaci 3 200,00 kg 156 928,00
TOTAL 3 516 285,40

Alte informații:

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

Nu

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 MD-1635406978031 din 03 ianuarie 2022 

Produse alimentare pentru anul 2022 (Ouă, margarină și slănina de porc )

             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-748, 022-409-707
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul 2022 (Ouă, 

margarină și slănina de porc )
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635406978031

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1635406978031?tab=contract-notice
Data publicării: 29.10.2021

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

Nr. oferte primite Total:5
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:5

 
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. MD-1635406978031/001 din 09 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Geoter-Com
IDNO 1003600009799

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635406978031
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635406978031
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635406978031
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Date de contact 

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

Ciudin Gheorghe, or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 
68/1, Tel.:068799397, geotercom@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu       

 
 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea 
bunurilor Cod CPV Cantitate/ UM Nr. și data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1 Ouă de găină
15800000-6

594 000 bucăți 2 LD din 
03.01.2022

1 461 952,80
2 Margarină 63 000 kg 1 508 220,00

Denumire SRL Pascolina
IDNO 1009600025979
Date de contact 

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

Ghenadie PASCAL, or. Chișinău, str. I. Dumeniuc, 18, ap. 3A ; 
Telefon/mail:069270644, pascolina@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu       

 

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea 
bunurilor Cod CPV Cantitate/ UM Nr. și data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1 Slănină de porc 15800000-6 11 100 kg 3 LD din 
03.01.2022 778 793,76

 
Alte informații:

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

Nu

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

2021/S 211-557698
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03/22AA din 03.01.2022    

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714

022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Apei potabile (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637137920324

Data publicării: 17.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1637137920324?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 378/21 din 23.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire S.R.L. ”Aquatrade” CC

IDNO c/f 1007602005520

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

MD- 3102, str. Aerodromului, nr. 14 A, mun. Bălţi, tel. 069405259; 
e-mail: serghei.spiniuc@aquatrade.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       

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

Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bu-
nurilor/

serviciilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA, lei

1 Lotul nr. 1 

Apă potabilă puri-
ficată 0,5 L. S.R.L. 

”Aquatrade” CC 41110000-3

12 600

  

Nr. 3

din 03.01.2022

65 772,00

2 Lotul nr. 2

Apă potabilă puri-
ficată 1,5 L.   

7 200 63 504,00

3 Lotul nr. 3

Apă potabilă puri-
ficată 19 L.

27 000 1 247 400,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4); 
tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:serghei.spiniuc@aquatrade.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 05/22AA din 06.01.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714
E-mail asp@asp.gov.md  
Adresa de internet www.asp.gov.md  
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md  
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de parti-
cipare

Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

În temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 131/15 
privind achizițiile publice, a fost selectată procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare, deoarece, din motive tehnice, de creaţie sau 
referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur ope-
rator economic dispune de serviciile necesare și  nu există o 
altă alternativă. 

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de mentenanță a produsului program ”Inventory 11” 
pentru anul 2022

Invitația de participare Data transmiterii Invitației de participare: 14.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

202200560 NFP

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

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

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 401/21 din 29.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Denumire ”Soft Gold” SRL
IDNO C/F: 7106038670

Nr. de înregistrare: 0101633
Date de contact 

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

RF-300057, Federația Rusă, or. Tula, Cartierul 
Malie Gonceari 14

e-mail: info@cadsofttools.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Operatorul eco-
nomic desem-
nat câștigător

Cod CPV Cantita
tea/Uni-
tatea de 
măsură

Nr. și data con-
tractu

lui

Suma, euro fără/
inclusiv TVA

Servicii de mentenanță a pro-
dusului program ”Inventory 11” 
pentru anul 2022

”SOFT GOLD” 
SRL

72261000-2 --/-- Nr. 4 din 06.01.2022 20 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu        

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124 (et. 4);

tel/fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:info@cadsofttools.com
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 10 din 05.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Vadul lui Vodă
Localitate mun. Chișinău,  orașul Vadul lui Vodă
IDNO 1007601010194
Adresa strada Ștefan cel Mare și Sfânt, 60 
Număr de telefon/fax 022 416273 / 022 416283
E-mail aplvadulluivoda@gmail.com
Pagina web oficială www.vaduluivoda.md
Persoana de contact Moroșanu Ana -  076776602
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

APL

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire LEGE Nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii

    (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice, 
cu excepţia celor specificate la art. 5, a căror valoare estimată, 
fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare 
decît următoarele praguri:

      a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri și servi-
cii, altele decît cele menționate la lit. c) – 200000 de lei;

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri
Obiectul de achiziție procurarea produselor alimentare pentru IET nr.190 gră-

dinița “Ghiocel” din or. Vadul lui Vodă pentru perioada 
ianuarie – iunie 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637666719325
Data publicării: 23.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637666719325?tab=contract-notice

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

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

 
 
 
 
 
 

mailto:aplvadulluivoda@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637666719325
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637666719325?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637666719325?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 10 din 13.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

1. Denumire Î.I. ”Prozorovski Lilian” SRL
IDNO 1010605000089
Date de contact 

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

r. Hincesti s. Sarata galbenă

MD - 3446

tel.: 069157487

e-mail prozorovskililian@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da
Asociație de operatori economici Nu 

Subcontractanți Nu 

2. Denumire SC Villa Prodotti SRL

IDNO 1016600007719

Date de contact 

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

Mun. Chisinau, str. Kiev 16/6 , ap.(of.) 31 

MD-2068

+373 (022) 846-333

e-mail villaprodotti@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

3. Denumire Telemar SRL

IDNO 1003600098573

Date de contact 

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

MD - 2023

mun. Chișinău, str. Uzinelor 21/1

tel.: 022479098

e-mail: telemarsrl@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da

mailto:prozorovskililian@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:telemarsrl@mail.ru
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Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți Nu   

4. Denumire Combinatul de Panificaţie din Chişinău “Franzeluţa” S.A.

IDNO 1002600004030

Date de contact 

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

MD-2032

str. Sarmizegetusa 30

Chişinău 

www.franzeluta.info

 e-mail achizitiifranzeluta@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu
 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor/
serviciilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

Denumirea lotului Denumirea operatoru-
lui economic

15800000-6

Lot 1

Carne de vită Î.I. Prozorovski Lilian

Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Carne din pulpă de vită dezosa-
tă, refrigerată

360 kg

Lot 2 
Carne de pasăre

Villa Prodotti SRL Nr.77 din 
22.12.2021

139 996,80

Fileu de găină fără os congelat 720 kg

Pui refrigerat cu fierbere rapidă 720 kg

Ficat în casserole 280 kg

Pulpă de curcan fără os refrige-
rat

360 kg

Lot 3

Pește

SRL Telemar Nr.74 din 
22.12.2021

20 160,00

Hec 400 kg

Lot 4

Ouă

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

http://www.franzeluta.info
mailto:achizitiifranzeluta@mail.ru
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Ouă 5000 buc

Lot 5 
Zahăr

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Zahăr 750 kg

Lot 8

Ciai și cacao

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Cacao 5 kg

Ciai 3,5 kg

Lot 9

Miez de nucă și semințe

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Miez de nucă 45 kg

Semințe de susan 12 kg

Semințe de floarea soarelui 20 kg

Lot 10 
Fructe uscate

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Fructe uscate 25 kg

Stafide 8 kg

Lot 11 
Paste făinoase

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Paste făinoase 100 kg

Spaghete 25 kg

Lot 12 
Făină de grâu

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Făină de grâu 180 kg

Lot 13 
Pâine

Franzeluţa S.A. Nr.76 din 
22.12.2021

25 491,20

pâine albă 800 kg

pâine de secară 700 kg

chiflă cu magiun 290 kg

Lot 14

Biscuiţi și covrigei

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Biscuiţi 90 kg

Covrigei 75 kg

Lot 15 Produse

cerealiere

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Crupe de cus-cus 80 kg

Crupe de arpăcaș 50 kg

Crupe de grîu 90 kg

Crupe de arnăutcă 75 kg

Crupe de mei 90 kg

Crupe de porumb 50 kg

Crupe de orz 90 kg
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Crupe de Griș 70 kg

Hrișcă 90 kg

Orez 135 kg

Fulgi de ovăs 80 kg

Mazăre uscată 50 kg

Linte 50 kg

Fasole 40 kg

Lot 17 
Suc

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Suc 750 litri

Lot 18 
Murături

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Varză murată 20 kg

Roșii murate 20 kg

Lot 19

Sare

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Sare 10 kg

Lot 20 
Magiun

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Magiun 25 kg

Lot 21 
Produse conservate

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Roșii conservate în suc 130 kg

Mazăre verde conservată 70 kg

Porumb conservat 45 kg

Lot 22

Fructe

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Banane 420 kg

Clemantine 520 kg

Mere 1 200 kg

Lămâie 60 kg

Lot 23

Ulei vegetal

Î.I. Prozorovski Lilian Nr.75 din 
22.12.2021

159 754,08

Ulei vegetal 110 litri

Ulei vegetal nerafinat 8 litri
Alte informații:

Contractulele atribuite  se referă la un proiect sau un 
program finanțat din fonduri ale UE

Nu

Publicarea anterioară în JOUE privind contractele la care 
se referă anunțul respectiv

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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  ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   5  din 04.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Gimnaziul Pîrîta 

Localitate s.Pîrîta r.Dubăsari

IDNO 1013620000261

Adresa Str.Ștefan cel Mare nr.2 s.Pîrîta r.Dubăsari

Număr de telefon/fax 024846294, 024846518

E-mail piritasc@rambler.ru

Adresa de internet gimpirita@gmail.com

Persoana de contact - Verlan Feodora 060406199

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituția Publică Gimnaziul Pîrîta

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: Achizitii.md ID 

21048789
Data publicării: 24.12.2021
Link:  MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1639652975501

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:piritasc@rambler.ru
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 5 din 30 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire IIProzorovski Li-
lian

ICS Lapmol SRL Tiraston SRL “Lovis Angro”

IDNO 1010605000089 1002600024308 1003601002443 1007600043788

Date de contact 

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

Tel:069157487

prozorovskolilian@
mail.ru

069872324,d.cebo-
tari@lapmol.md

069242121,ti-
raston2009@

yandex.ru

022843370

lovisangro@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da R  Nu □       Da R Nu □       Da R Nu □       DaR Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □  Nu □       Da □ Nu □       Da □ Nu □       Da□   Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □   Nu □      

 

Da □  Nu □      

 

Da □  Nu □      

 

Da □   Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

I.I PROZOROVSCHI  LILIAN 15800000-6 Nr.02/2022
din 05.01.2022

Lotul 1

03221000-6 Ardei dulci (Olanda) 15800000-6 80 kg 3951,72

Lotul 5

15821200-1 Biscuiți Porumbița cu faina porumb 15800000-6 60 kg 1942,80

Lotul 8

03212100-1 Cartofi 15800000-6 600 kg 4710,00

Lotul 10

03221000-6 Castraveți proaspeți 15800000-6 120 kg 4062,00

Lotul 15

Tel:069157487
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03221400-0 Conopidă 15800000-6 80 kg 2560,02

Lotul 16

03221400-0 Brokoli 15800000-6 30 kg 1379,16

Lotul 17

15625000-5 Crupe de griș 15800000-6 60 kg 660,00

Lotul 18

03211400-7 Crupe de griu 15800000-6 60 kg 536,40

Lotul 19

03211000-3 Crupe de hrișcă 15800000-6 120 kg 4248,00

Lotul 20

15613311-1 Crupe de mei 15800000-6 60 kg 721,20

Lotul 21

03211400-7 Crupe de orz 15800000-6 80 kg 693,60

Lotul 22

03211400-7 Crupe de porumb 15800000-6 40 kg 519,60

Lotul 23

15613311-1 Fulgi de ovăs 15800000-6 20 kg 339,00

Lotul 26

03221210-1 Fasole uscate 15800000-6 50 kg 1264,68

Lotul 27

03221210-1 Naut 15800000-6 40 kg 959,89

Lotul 28

15112000-7 Fileu de curcan 15800000-6 100 kg 16500,00

Lotul 29

15112000-7 Piept de broiler fără os 15800000-6 450 kg 32400,00

Lotul 30

  Fileu de pește Merluciu; Hec, fără 
gheaţă

15800000-6 100 kg 11499,59

Lotul 31

15871370-3 Frunze de dafin  15800000-6 0,5 kg 98,99

Lotul 36

15332100-5 Magiun de zmeură  15800000-6 20 kg 1679,88

Lotul 41

15113000-3 Mușchi de porc degresat fără os 15800000-6 660 kg 62700,00

Lotul 42

15113000-3 Mușchi de vițel calitate superioara 15800000-6 100 kg 14386,00

Lotul 43

03211300-6 Orez rotund șlefuit 15800000-6 180 kg 2961,00

Lotul 44

03142500-3 Ouă de găină 15800000-6 3600 buc 8782,80

Lotul 45

15331427-6 Pastă de roșii 15800000-6 48 borc 1116,00

Lotul 47

15850000-1 Paste făinoase 15800000-6 180 kg 3213,00

Lotul 52

15872100-2 Piper negru boabe 15800000-6 1 kg 284,00
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Lotul 56

03221270-9 Tomate în suc propriu 15800000-6 48 borc 645,60

Lotul 57

03221000-6 Roșii proaspete 15800000-6 120 kg 3321,00

Lotul 59

03221400-0 Sfeclă roșie 15800000-6 40 kg 284,04

Lotul 60

03222321-9 Struguri de masă 15800000-6 100 kg 1919,97

Lotul 61

15321000-4 Suc de fructe natural 15800000-6 80 borc 1303,20

Lotul 62

15421000-5 Ulei de floarea soarelui (nerafinat) 15800000-6 150 litri 5842,50

Lotul 66

03221220-4 Varză murată mărunțită cu morcov 
în borc. 0,7

15800000-6 20 borc 600,00

Lotul 67

15831000-2 Zahăr tos ambalat 15800000-6 450 kg 7064,28

Lotul 69

03221220-4 Mazare uscată 15800000-6 20 kg 177,80

205327,7

„Lovis Angro”SRL 15800000-6 Nr.03/2022
din 05.01.2022

Lotul 2

03222111-4 Banane 15800000-6 200 kg 5114,00

Lotul 3

243133200 Bicarbonat de sodiu 15800000-6 10 buc 88,00

Lotul 7

15841100-5 Cacao pudră 15800000-6 2 kg 21,68

Lotul 11

15863200-7 Ceai negru, frunze mășcate 15800000-6 10 kg 1089,50

Lotul 12

03221113-1 Ceapă 15800000-6 130 kg 955,50

Lotul 13

03221000-6 Dovlecei 15800000-6 60 kg 1671,60

Lotul 34

03222200-5 Lamie 15800000-6 10 kg 264,00

Lotul 37

03222200-5 Mandarine 15800000-6 200 kg 5040,00

Lotul  38

03221220-4 Mazăre verde conservată 15800000-6 48 borc 643,20

Lotul 39

03222321-9 Mere proaspete Golden 15800000-6 200kg 1720,00

Lotul 40

15981200-0 Morcov prospăt 15800000-6 130 kg 855,40

Lotul 46

03221220-4 Păstări congelate 15800000-6 30 kg 1260,00

Lotul 48
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03222321-9 Pere proaspete 15800000-6 100 kg 2026,00

Lotul 53

03222200-5 Portocale 15800000-6 240 kg 5856,00

Lotul 54

03222321-9 Prune uscate fără sâmburi 15800000-6 10 kg 680,00

Lotul 58

15772000-5 Sare iodată 15800000-6 40 kg 184,00

Lotul 64

03221400-0 Usturoi 15800000-6 4 kg 160,00

Lotul  65

03221400-0 Varză proaspătă 15800000-6 80 kg 640,00

28268,88

Tiraston  SRL. 15800000-6 Nr.04/2022
din 05.01.2022

Lotul 14

15812122-4 Chiflă în asortiment 15800000-6 1800 buc 7200,00

Lotul 50

15811100-7 Pâine albă 15800000-6 2550 buc 16320

Lotul  51

1580000-6 Pâine de secară Borodino 15800000-6 350 buc 2240,00

25760

LAPMOL SRL 15800000-6 Nr.05/2022
din 05.01.2022

Lotul 9

15543000-6 Cașcaval  rusesc 45% 15800000-6 150 kg 18835,20

Lotul 13

15511100-4 Chefir 2,5% - 0,5 15800000-6 240 litri 3312,00

Lotul 35

15511100-4 Lapte pasterizat 15800000-6 360 litri 4824,00

Lotul 63

15530000-2 Unt de vaci țărănesc 15800000-6 150 kg 20100,00

Lotul 68

15551000-5 Brânză de vaci 15800000-6 60 kg 3120,00

50191,2
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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



125

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 31.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Dănceni

Localitate r-l Ialoveni, s. Dănceni

IDNO 1008601001005

Adresa MD6814 s. Dănceni, r-l Ialoveni

Număr de telefon/fax 0268 34 236

E-mail
Adresa de internet danceniprimaria @gmail.com

Persoana de contact Trofim Olga, danceniprimaria @gmail.com

079299333

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(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 Buldoexcavator

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1634300946742

Data publicării: 15.10.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1634300946742?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
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. 1 din 29 noiembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire „Eximotor” SA
IDNO 1002600034712
Date de contact 

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

060644322

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Buldoexcavator 16700000-2 1 buc. 42 din 
03.12.2021

1620000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  03   din 14 ianuarie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călăraşi

Localitate or.Călărași

IDNO 1002609002202
Adresa or.Călărași, str.Bojole 17

Număr de telefon/fax  0244 2 05 89, 2 09 66, 2 27 05

E-mail silviculturacalarasi@mail.ru

Adresa de internet silviculturacalarasi@mail.ru

Persoana de contact Balîc Ana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Nu este cazul

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(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 Produse petroliere

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637329220604
Data publicării: 19 noiembrie 2021
Link:  21047192
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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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 03 din 16 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova”S.R.L
IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

MD-2002, str.Columna, nr.92,mun.Chișinău,RM

Tel:022-22-08-28/022-21-12-25

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Benzină Premium 95 09132100-4 30000tone Nr.04 din 24 de-
cembrie 2021

603600,00

2. Motorină 09134220-5 30000tone Nr.04 din 24 de-
cembrie 2021

518400,00

Total 1122000,00

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

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din_14 ianuarie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Mașcăuți, raionul Criuleni

Localitate s.Mașcăuți

IDNO 1007601009462

Adresa s.Mașcăuți, r.Criuleni

Număr de telefon/fax 0248-64236/0248-64238

E-mail amorarescu75@mail.ru

Adresa de internet www.mascauti.sat.md

Persoana de contact Carțîn Liuba , cartinl@mail.ru, 024864-238

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 for-
mă de achiziție comună)

Instituție publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ¢        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru gradinița de copii

Anunțul de participare Nr: 21048301

Data publicării: 08.12.2021
Link:  httpshttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638971193565

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ¢

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¢ 

mailto:cartinl@mail.ru
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Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:

1. SprinAgro SRL

2. Lapmol SRL

3. ÎI Prozorovski Lilian

4. CC “Nivali-Prod”SRL

5. SRL Villa Prodotti

6. SRL Baguette

De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6 (șase) 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 3 din 23  decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Prozorovski  Lilian CC “Nivali-Prod”SRL SRL Lapmol SRL SPRIN AGRO

IDNO 1010605000089 1006600010112 1002600024308 1008600057533

Date de contact 

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

Tel.069157487;

prozorovski-lil ian@
mail.ru

Tel.062037700

achizitii@nivalli.md

Te. 069746000

d.nastase@lapmol.md

 069134964

spr inagro@gmai l .
com

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢       Nu □       Da ¢       Nu □       Da ¢       Nu □       Da ¢       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da□       Nu¢ Da□       Nu¢ Da□       Nu¢ Da□       Nu¢ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu ¢     

 

Da □       Nu ¢     

 

Da □       Nu ¢     

 

Da □       Nu ¢     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lot 1

Produse cerealiere

15000000-8 2990 kg Nr.6/14.01.2022 54157,40

2 Lot 2

Fructe uscate semințe

15000000-8 798 kg Nr.6/14.01.2022 30623,60

3 Lotul 3

condimente

15000000-8 117 kg Nr.6/14.01.2022 8353,79
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4 Lotul 4

carne

15000000-8 1500 kg Nr.9/14.01.2022 111000,00

5 Lotul 5

Produse din pește

15000000-8 448 kg Nr.6/14.01.2022 27158,28

6 Lotul 6

Produse lactate

15000000-8 1640 kg Nr.8/14.01.2022 109344,00

7 Lotul 7

legume

15000000-8 6050 kg Nr.6/14.01.2022 83639,52

8 Lotul 8

fructe

15000000-8 2750 kg Nr.6/14.01.2022 43650,75

9 Lotul 9

Produse de panificație

15000000-8 2990 kg Nr.7/14.01.2022 36500,00

10 Lotul 10

Lapte natural

15000000-8 8000 litri Nr.7/14.01.2022 80000,00

11 Lotul 11

ouă

15000000-8 6000 buc. Nr.6/14.01.2022 15599,40

12 Lotul 12

Produse conservate

15000000-8 2289 kg Nr.6/14.01.2022 39337,50

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

2. Alte informații:

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

Nu ¢        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000196

Adresa Str. Petricani, 19

Număr de telefon/fax 022-25-96-10

E-mail cristian.hariton@border.gov.md

Adresa de internet www.border.gov.md

Persoana de contact Hariton Cristian

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

-

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri X       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637160637795

Data publicării: 17.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637160637795

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 atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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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. 71 din 21.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

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

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

0-22-22-08-28, 0-22-21-12-25

mun. Chișinău, str. Columna, 92

dumitru.simonov@lukoil.md,

alexandru.olaru@lukoil.md

www.lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu X      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse petroliere pentru anul 
2022 09100000-0 1 buc 109-BN din 

27.12.2021 13 795 760,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da X        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md


136

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 04.01.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prețuri     Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(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 Consumabile p-u sterilizare-2022
Anunțul de participare Nr.ocds-b3wdp1-MD-1636005716673/21046329

Data publicării: 04.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636005716673?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total:  9 (nouă)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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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 23.12.20 21  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC «Electeh» SRL

IDNO 1003600113045
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun.Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 40/1, ap.59,  Telefon/fax: 
069249161, (022)743-931 , E – mail:   veracojocaru@mail.ru      

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Rolă  pentru  sterilizare. Dimensi-
uni  75 mm x 200 m.

33191000-5 30/buc 76/03.01.2022 5 616,00

Denumire SRL«ImpulsProGroup »
IDNO 1007600001757
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-2072, mun.Chișinău, str.Zelinschi 31/B of.51, telefon/fax:   
068 11 53 11, E – mail:  impulsprogroup@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □

 
 
 
 
 
 
 

mailto:veracojocaru@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

2. 

Rolă   pentru  sterilizare. Dimensiuni  
100 mm x 200 m. Barieră superioară 
și calitate cu hîrtie grad medical Kraft  
de  60 -70 gsm, cu strat din poliester/
propilen.

33191000-5

40/buc

77/30.12.2021

9 840,00

3. 

Rolă  pentru  sterilizare. Dimensiuni 
100 mm x 200 m. Barieră superioară 
și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 
de  60 -70 gsm, cu strat din poliester/
propilen.

33191000-5

90/buc

3

22 140,00

4. 

Rolă   pentru  sterilizare. Dimensiuni 
150 mm x 200 m. Barieră superioară și 
calitate cu hîrtie grad medical Kraft de  
60 -70 gsm, 
cu strat din poliester/propilen.

33191000-5

40/buc

77/30.12.2021

12 720,00

5.

Rolă   pentru  sterilizare. Dimensiuni 
150 mm x 200 m. Barieră superioară 
și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 
de  60 -70 gsm,cu strat din poliester/
propilen.

33191000-5

120/buc

77/30.12.2021

38 160,00

6.

Rolă   pentru  sterilizare.Dimensiuni 
200 mm x 200 m. Barieră superioară 
și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 
de  60 -70 gsm, cu strat din poliester/
propilen.

33191000-5

150/buc

77/30.12.2021

64 800,00

11.
Rolă   pentru  sterilizare.Dimensiuni  
150 mm x 70 m, compatibilă cu  Steri-
lizatorul  GAZ-PLAZMA RENO S-130D

33191000-5
65/buc

77/30.12.2021
43 680,00

Total 191 340,00

Denumire  «Med-M» SRL
IDNO 1020611000359
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski 2 UTA  Gagauzia, 
Telefon/fax:   068582063, E – mail:  moldovamed@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

7. 

Rolă   pentru  sterilizare. Dimen-
siuni 250 mm x 200 m. Barieră 
superioară și calitate cu hîrtie 
grad medical Kraft de  60 -70 
gsm, cu strat din poliester/pro-
pilen

33191000-5

140/buc

78/30.12.2021

76 574,40

8. 

Rolă  pentru  sterilizare. Dimen-
siuni 300 mm x 200 m. Barieră 
superioară și calitate cu hîrtie 
grad medical Kraft de  60 -70 
gsm,cu strat din poliester/pro-
pilen

33191000-5

110/buc

78/30.12.2021

71 115,00

9. 

Rolă  pentru  sterilizare.Dimen-
siuni 350 mm x 200 m. Barieră 
superioară și calitate cu hîrtie 
grad medical Kraft de  60 -70 
gsm, 

cu strat din poliester/propilen

33191000-5

30/buc

78/30.12.2021

23 139,00

10.

Rolă   pentru  sterilizare. Dimen-
siuni 100 mm x 70 m, compati-
bilă cu  Sterilizatorul  GAZ-PLAZ-
MA RENO S-130D

33191000-5

45/buc

78/30.12.2021

19 569,60

13.

Rolă   pentru  sterilizare. Dimen-
siuni  300 mm x 70 m, compati-
bilă cu  Sterilizatorul  GAZ-PLAZ-
MA RENO S-130D

33191000-5

25/buc

78/30.12.2021

27 787,50

Total 218 185,50

Denumire «Ecochimie» SRL 
IDNO 1002600052156
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-2062, mun.Chișinău, str.Valea Crucii 2, ap. 85, Telefon/fax:   
(022) 109-111, 109-222, info@ecochimie.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

12.

 Rolă   pentru  sterilizare. Dimen-
siuni  250 mm x 70 m, compati-
bilă cu  Sterilizatorul  GAZ-PLAZ-
MA RENO S-130D

33191000-5

35/buc

79/04.01.2022

33 174,96

Denumire «GBG-MLD» SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-2005, mun.Chișinău, str.Albișoara 64/2,Telefon/fax:         
(022) 54-73-73,  E – mail:              office@gbg.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

14. Hîrtie  termică 33191000-5 300/buc 80/30.12.2021 2 880,00

Denumire SRL«Policontract»
IDNO 1003600068776
Date de contact 

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

MD-2023, mun.Chișinău, str.Lunca Bîcului 33/3, Te-
lefon/fax:   (022) 422-455, policontract@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

15.  Sare(dedurizant  pentru  apă) 33191000-5 7000/kg 81/30.12.2021 50 400,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din 05.01.2022                    
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

APL

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri R       

Obiectul de achiziție Achiziționarea produselor alimentare pentru se-
mestrul I al anului 2022 pentru Instituția de educație 
timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639580683899
Data publicării: 15.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp1-MD-1639580683899?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

 
 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639580683899
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1607330910772?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1607330910772?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __1__ din 05.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire SC ”VILLA PRO-
DOTTI” S.R.L.

SA Fabrica de 
unt din Floresti

SRL “Lovis An-
gro”

Delmix Prim SRL ÎCP Panifcoop a URE-
COOP DIN STRASENI

IDNO 1016600007719 1003607011922 1007600043788 1010600031257 1003600132567

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

Mun. Chișinău, 
str. Bacioii Noi 19, 
tel: 022846333, 
villaprodotti@
mail.ru 

R Florești, s. 
Varvareuca, tel: 
079941799, milk-
mark@inbox.ru 

Mun. Chișinău, str. 
Columna 170, tel: 
022843372, lovi-
sangro@mail.ru 

Mun. Chișinău, str. 
Titulescu 39 ap. 
4, tel: 067300457, 
alexbev@mail.ru 

Strășeni, str. Calea 
Orheiului 10, tel: 
023722209, 023723586, 
panifcoopicp@mail.ru 

Întreprindere mică sau mij-
locie 

Da      Da      Da Da Da 

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

Nu        Nu     Nu     Nu     Nu     

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Nu       
 

Nu       
 

Nu       
 

Nu       
 

Nu       
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură
Nr. și data contrac-

tului
Suma, inclusiv 

TVA

1 Șold de pui  dezosat refrigerat 15800000-6 kg 03 din 05.01.2022 26880,00

2 Fileu de pui refrigerat 15800000-6 kg 03 din 05.01.2022 32520,00

3 Fileu de curcan refrigerat 15800000-6 kg 03 din 05.01.2022 110925,00

4 Produse Lactate 15800000-6 litri 04 din 05.01.2022 230600,00

5 Ulei vegetal rafinat dezodorizat 15800000-6 litri 05 din 05.01.2022 9175,20

6 Ouă de găină de categorie “Extra” 15800000-6 buc 05 din 05.01.2022 53640,00

7 Produse pe bază de boabe de cereale 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 14460,00

8 Zahăr 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 2313,00

9 Sare iodată 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 116,00

10 Castraveți murați cu continut de sare până 
la 1,5g per 100g produs 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 2400,00

11 Mazăre verde conservată (prelucrată ter-
mic) 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 1506,40

12 Boboabe 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 839,00

13 Paste făinoase - diverse calitate superioară 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 1382,00

14 Tăiței de casă calitate superioară 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 696,00

15 Produse de panificație 15800000-6 kg 07 din 05.01.2022 11739,60

16 Biscuiți fără grăsimi hidrogenizate 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 950,40

17 Covrigei fără grăsimi hidrogenizate 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 763,60

18 Semințe 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 3395,00

19 Miez de nucă 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 4794,00

20 Magiun / gem 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 1914,40

21 Suc 100 % din fructe cu mai putin zahar de 
5g de zahăr per litru 15800000-6 litri 06 din 05.01.2022 7693,00

22 Cartofi 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 8320,00

23 Morcov 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 6380,00

mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:milkmark@inbox.ru
mailto:milkmark@inbox.ru
mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:alexbev@mail.ru
mailto:panifcoopicp@mail.ru
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24 Ceapă 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 5056,00

25 Sfeclă roșie 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 6312,00

26 Varză proaspătă 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 9856,00

27 Conopidă proaspătă 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 7350,00

28 Țelină rădăcină 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 9861,50

29 Țelină tulpină 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 2633,60

30 Verdeată / mărar, pătrunjel 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 5048,00

31 Praz 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 2603,70

32 Roșii proaspete 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 7212,00

33 Ardei proaspeți 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 21605,00

34 Brocoli 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 18748,00

35 Pastări verzi 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 13000,00

36 Mere uscate 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 1770,00

37 Prune uscate 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 2597,00

38 Pere uscate 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 2645,50

39 Roșii în suc propriu 0,680 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 3240,00

40 Dovleac 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 2745,00

41 Mere proaspete 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 16000,00

42 Pere  proaspete 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 11430,00

43 Struguri 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 8810,00

44 Gutui proaspete 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 6920,00

45 Banane 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 58728,00

46 Portocale 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 36915,00

47 Lămâie 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 3966,40

48 Stafide 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 3840,00

49 Cacao 15800000-6 kg 06 din 05.01.2022 972,90

50 Ceai 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 98,90

51 Drojdie 15800000-6 kg 05 din 05.01.2022 972,00

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

2. Alte informații:

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

Nu    

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


145

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.3 din 26.12.20210                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M.Piața Centrală
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600056726
Adresa mun.Chișinău, str.Varlaam,63
Număr de telefon/fax 022 277 599/022 277 924
E-mail achiziții.piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Voinovan Viorica
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 for-
mă de achiziție comună)

Înterprindere Municipală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări       

Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare a teritoriului pieței (inclusiv materiale) 
din str.Cărbunari, 9, mun.Chișinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1634127007093
Data publicării: 18.10.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21045307/
lot/11529818/

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

-

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634127007093
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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.09 din 15.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”TRANS INVEST GROUP”S.R.L.

IDNO 1017600052299
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Or.Strășeni, str. Eminescu, 50

060033611

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de amenajare a teritoriu-
lui pieței (inclusiv materiale) din 
str.Cărbunari, 9, mun.Chișinău

45100000-8 1buc 48/LP din 
26.11.2021

10416899,88

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 06.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chiținău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa MD-2021, str. Costiujeni, 3
Număr de telefon/fax 022 85-72-38; 022 75-15-69
E-mail achizitii21@bk.ru
Pagina web oficială scp.md
Persoana de contact Aurica Ursu
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activi-
tate: prestarea asistenței medicale.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări R
Obiectul de achiziție Lucrări de instalare a sistemului de alarmă împotriva incendiu-

lui
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 09.12.2021
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/

21048398/lot/11543202/  ocds-b3wdp1-MD-1639057876280

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
2 din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Bitahon Company” SRL
IDNO 1011600036411
Date de contact 

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

MD-2020, str. Calea Orheiului, 103, ap. (of.) 6, mun. Chișinău, Repu-
blica Moldova

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiec-
tare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Instalarea sistemului de semnali-
zare a incendiului la plan parter, 
bloc curativ, IMSP Spitalul Clinic 
de Psihiatrie, mun. Chisinau, str. 
Costiujeni, 3 (Nr.Ob.24-2019)

45300000-0 1 buc

21048398/1

din

06.01.2022

141 668,70

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   31       din__06.12.2022__   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Dondușeni

Localitate Dondușeni

IDNO 1007601010138

Adresa Or. Dondușeni, str. Independenței, 47

Număr de telefon/fax 025122058, 025122097, 025122058

E-mail sectiaeconomie@donduseni.md, 

Adresa de internet www.donduseni.md

Persoana de contact Pînzari Alexandru

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul de achiziție Produse petroliere (Benzină Ai 95) pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: OCDS-B3WDP1-MD-1639990508532

Data publicării: 20.12.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639990508532?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: mici și mijlocii
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: Da

 
 
 

mailto:sectiaeconomie@donduseni.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _28_ din _30.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire ÎCS LUKOIL - Moldova SRL 
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

068301050

dumitru.simonov@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse petroliere (Benzină Ai 
95) pentru anul 2022

09132000-3 15000 lotri Nr._4_, din 
06.01.2022

295800 lei

2 %
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 59 din 06 ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600001506
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon/fax 022-23-35-03
E-mail esenia.turchin@adm.utm.md
Adresa de internet https://www.utm.md
Persoana de contact Esenia Turchin
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 for-
mă de achiziție comună)

Instituție Publică de învăţământ superior

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □       
Servicii □    
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de de transportare a deșeurilor menajere 
pentrtu anul 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639410479333
Data publicării: 13 decembrie 2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639410479333?tab=contract-noti-
ce 

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

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 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. 59 din 28 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Î.M. “Regia Autosalubritate”

IDNO 1004600028447

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

Adresa mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, 14

Telefon 0 22 74 68 42 

E-mail inforegiaauto@gmail.com  

Pagina web http://autosalubritate.md/

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

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

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

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1.

LOT 1 Servicii de transportare a de-
șeurilor menajere pentru Cămine 90512000-9 lot Nr. 1 din 

05.01.2022
218.688,00 lei 

(TVA=0,00)

2.
LOT 2 Servicii de transportare a de-
șeurilor menajere pentru Corpuri de 
studii

90512000-9 lot Nr. 1 din 
05.01.2022 116.693,28 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □     
Da  □     

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

Alte informații relevante

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

mailto:inforegiaauto@gmail.
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     din_14.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Localitate mun. Cahul

IDNO 1013603001636

Adresa Str. Ștefan cel Mare, 27

Număr de telefon/fax 0299/3-29-12, 2-07-73

E-mail 0299/2-54-86

Adresa de internet cs.cahul@ms.md, 

Persoana de contact Podvalenco Irina, podvalencoi1986@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția Medico-Sanitară Publică

Obiectul de activitate-servicii medico-sanitare

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ 
DE PARTICIPARE

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii □  

Obiectul de achiziție Serviciilor medicale (investigaţii de laborator analize clini-
co-diagnostice, bacteriologice, endoscopice, investigaţii eco-
grafice  (examinarea gravidelor) și investigaţii  anatomopa-
tologice și citopatologice.) pe teritoriu conform necesităților 
IMSP CS Cahul pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 202200332
Data publicării: 30.12.2021
Link:

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:14

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:14
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

 

mailto:cs.cahul@ms.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 10 din  30.12.2021  și darea de seamă  Nr. 6 din 30.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IMSP Spitalul Raional Cahul

IDNO 1009603003860

Date de contact 

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

or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 23, 
tel:0299/2-24-48;0299/2-38-86;

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Denumire Agenției Naționale Sănătate Publică

IDNO 1018601000021

Date de contact 

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

or. Cahul bl. Prospectul Republicii, 20  tel. 
0299/2-24-34;

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Denumire SRL Chiriac Med

IDNO 1014603002320

Date de contact 

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

str. Ștefan cel Mare, 27 ,  tel. 079574525;

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Denumire Centrul Curativ-Diagnostic „Drăgălina-Popov” Î.I

IDNO 1002603000540

Date de contact 

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

or. Cahul,  str. Ștefan cel Mare, 111, bloc A,  ,  
tel. 069667428; 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Denumire S.C. Imunotehnomed SRL
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IDNO 1002600012565

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 42, 
tel.022/81-11-81,   fil. Or. Cahul  0299/80-0-33;

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot I. Investigaţii de laborator anali-
ze clinico-diagnostice 85148000-8 1 lot Nr.1 din 

05.01.22 13500,0 lei

2 Lot. II.Investigaţii bacteriologice
85148000-8 1 lot Nr.2 din 

05.01.22 60325,0 lei

3 Lot. III. Investigaţii endoscopice
85150000-5 1 lot Nr.5 din 

05.01.22 50000,0 lei

4 Lot. IV. Investigaţii ecografice  (exa-
minarea gravidelor). 85150000-5 1 lot Nr.3 din 

05.01.22 116375,0 lei

5 Lot. V. Investigaţii  anatomopatolo-
gice  și citopatologice. 85148000-8 1 lot Nr.4 din 

05.01.22 130200,0 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului -reziliere 

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___02________ din __17.01.2022___________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
Localitate mun.Ungheni
IDNO 1003609150409
Adresa str.Nationala  nr.37
Număr de telefon (0236)-2-51-49
Număr de fax (0236)-2-21-94
E-mail oficial imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet https://www.srungheni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ludmila Crijevschi , tel .078877402

lcrijevschi@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru I semestru  anul 

2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21045839
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1635162179360

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 25.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

22.11.2021

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635162179360
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Denumirea operatorului economic SRL Danova Prim
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:163/21  

Data: 01.12.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:138094 lei

Inclusiv TVA:152680 lei
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea achizitiilor publice  Nr. 131 

din 03-07-2015   , Art.76 al.(5) ; prevederile clauzelor  contractuale 
cap.8 „Rezolutionarea „ p.8.2; alin. a) și d).

  [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 achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

_Specificatia Contractului  nr. 163/21 din 01.12.2022

SRL Danova-Prim Franzela feliata -9500kg 9,82 10,60 93290,0 100700,0

Pâine - calitatea 1 neagră de secară-1500kg 9,82 10,60 14730,0 15900,00

Total lot.6 108020,00 116600,00

SRL Danova-Prim Ulei vegetal de floarea soarelui-1100 litri 27,34 32,80 30074,00 36080,0

SRL Danova Prim 138094,00 152680,0
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

_(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)_1.Produsele de panificatie necalitative- 
pânea livrata  este cleioasa, faramicioasa , greu se detasaza de pe ambalaj,feliile sunt lipite. A fost informat telephonic agentul economic , dar 
nu a fost luata nici o atitutine. Pe 04.01.2022  demersul privind calitatea proasta a produselor livrate a fost  adresata in scris   agentului eco-
nomic  prin e-mail,  inclusiv expediata  prin soferul institutiei  , dar administratorul SRL Danova Prim  Dl. Danileico I.   a refuzat  sa semneze  . 

2. La repetatele comenze privind livrarea  produsului –” ulei vegetal  a urmat refuz din partea operatorului economic  SRL Danova Prim. (de-
mersul , procesul verbal ,Comenzile se anexaza). ______________________________________________________________
______________________ 
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VII .Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare / a contractului de achiziție  nr.163/21 din 01.12.2021  cu SRL Dano-
va Prim - contractul  a fost reziliat unilateral in baza prevederilor contractuale art.8.2  alin. a) , alin. d).

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Danova 
Prim

- - 138094,0 152680,0

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

de achiziții publice  nr. MD- 1619432928718/002 din 28.12.2021

„Transport auto specializat pentru escortarea persoanelor deținute din cadrul SAP (repetat)”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon 022-409-748, 022-409-713
E-mail oficial anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Transport auto specializat pentru escortarea 

persoanelor deținute din cadrul SAP (repetat)
Cod CPV 34100000-8
Valoarea estimată a achiziției 4 166 666,66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD- 1619432928718
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1619432928718?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 28.04.2021
 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 09.06.2021

Denumirea operatorului economic SRL „East Test”
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 36 LP

Data: 23.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 322 900,00

Inclusiv TVA:2 787 480,00
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 20.12.2021

mailto:anp@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare

Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic Compania SRL „ East-Test” a prezentat un demers prin care argu-

mentează situația care a dus la neexecutarea contractului. Astfel contract-
ul urma a fi realizat în două etape, prima fiind producția furgonului Iveco la uzi-
na din Suzzara (Italia), iar a doua etapă-reutilarea furgonului în Istanbul (Turcia). 
La moment, furgoanele sunt reutilate, însă uzina din Turcia a informat despre întârzierea 
lucrărilor finale cauzate de livrarea tardivă de către furnizori a materialelor comandate. 
Acest fapt fiind dictat de situația economică critică de pe piață (cursul de schimb ridicat), 
pandemia și condițiile climatice care au lovit Istanbulul. 

În aceste condiții, autoritatea contractantă a considerat  justificată argumentarea 
în conformitate cu pct.7.1. lit. a) al contractului 36 LP  și art. 904 alin. (1)  din Codul Civil al 
RM „neexecutarea obligației se datorează unui impediment în afara controlului debitorului 
și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedi-
mentul ori circumstanțele acestuia”

Creșterea prețului în 
urma modificării

-

Modificarea anterioară 
a contractului de achi-

ziții publice

La data de 06.10.2021 SRL „East Test” a înaintat un demers prin care a solicitat ac-
ceptul autorității contractante de a prelungi termenul de livrare pînă în săptămâna 50-a 
a anului 2021 (estimativ data de 20 decembrie 2021), restul condițiilor contractuale fiind 
neschimbate, motivând următoarele:

În legătură cu pandemia la nivel global, uzinele din Europa, inclusiv cea din Italia, 
regiunea Suzzara, care produce  autovehiculele achiziționate, nu au funcționat o perioadă 
de timp. Mai mult ca atât cipurile care sunt parte componentă a autovehiculelor se 
produc doar în 2 fabrici din lume, una din ele a ars complet. Tocmai din acest considerent 
se tergiversează producerea autovehiculelor. (demersul de anexează)

Astfel, operatorul economic aduce la cunoștința Grupului de lucru că se află în im-
posibilitate de a-și onora obligațiunile față de contract și solicită respectuos prelungirea 
termenului de livrare, asumându-și răspunderea de a furniza integral bunurile nelivrate 
în termenul solicitat. 

Urmare celor relatate, Grupul de lucru a votat unanim de accepta solicitarea ope-
ratorului economic, constatându-se a fi justificată argumentarea în conformitate cu 
pct.7.1. lit. a) al contractului 36 LP - Neexecutarea obligației se datorează unui impe-
diment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i  se putea cere în mod 
rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori circumstanțele acestuia.

Alte informații rele-
vante

-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte: 

U
ni

ta
te

a 
de

 

m
ăs

ur
ă

Denumirea bunurilor

Autospeciale pentru transportul deținuților Iveco Daily 35C16V 
Cod CPV: 34100000-8

Cantitate (Volum) total unitate 2
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Inclusiv pe luni:

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie -20 Decembrie unitate 2

Decembrie

Suma alocațiilor total pe 
perioadă lei 2 787 480,00

Inclusiv pe luni:

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie lei 2 787 480,00
TOTAL 2 787 480,00 lei

După: 

U
ni

ta
te

a 
de

 

m
ăs

ur
ă

Denumirea bunurilor

Autospeciale pentru transportul deținuților Iveco Daily 35C16V 
Cod CPV: 34100000-8

Cantitate (Volum) total unitate 2
Inclusiv pe luni:

31 Ianuarie 2022 unitate 2
Suma alocațiilor total pe 
perioadă lei 2 787 480,00

Inclusiv pe luni:

Ianuarie 2022
lei 2 787 480,00

Februarie 2022
TOTAL 2 787 480,00 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Compania SRL „ East-Test” a prezentat un demers prin care argumentează situația care a dus la neexe-
cutarea contractului. Astfel contractul urma a fi realizat în două etape, prima fiind producția furgo-



162

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

nului Iveco la uzina din Suzzara (Italia), iar a doua etapă-reutilarea furgonului în Istanbul (Turcia). 
 La moment, furgoanele sunt reutilate, însă uzina din Turcia a informat despre întârzierea lucrărilor finale ca-
uzate de livrarea tardivă de către furnizori a materialelor comandate. Acest fapt fiind dictat de situația economică 
critică de pe piață (cursul de schimb ridicat), pandemia și condițiile climatice care au lovit Istanbul-ul. 

În aceste condiții,  autoritatea contractantă a considerat  justificată argumentarea în conformitate cu pct.7.1. 
lit. a) al contractului 36 LP  și art. 904 alin. (1)  din Codul Civil al RM „neexecutarea obligației se datorează unui 
impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau 
să depășească impedimentul ori circumstanțele acestuia”.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție MD- 1619432928718/003 din 29.12.2021 
a fost încheiat acordul adițional privind:

- Prelungirea termenului de valabilitate al contractului până la 28 februarie 2022;

- Prelungirea termenului  de executare până la data de 31 ianuarie 2022.

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea
Nr. și data acordului adiți-

onal

Fără TVA

Valoarea modifică-
rilor (după caz)

Inclusiv 
TVA

SRL „East Test” Cu capital mixt 36 LP/1AA 29.12.2021 0,00 0,00
Termenul de valabilitate: 28.02.2022

Termenul de executare: 31.01.2022
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.15 din 21.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire vor 
fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de par-
ticipare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / 

serviciilor / lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției Valoarea estimată, 

lei fără TVA

1 44111520-2 Materiale de 
etanșare și izolare buc Livrarea  materialelor 

de etanșare și izolare 3 607933,00

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. II 
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 14 din 21.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire vor 
fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de par-
ticipare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV LOT Denumirea bunurilor / 

serviciilor / lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției Valoarea estimată, 

mii lei fără TVA

1
24110000-8

24960000-1

Lot 1 Soluția pentru odo-
rizarea gazului t Livrarea soluției pentru 

odorizarea gazului 944,97

2
24110000-8

24960000-1 Lot 2
Amestecuri de gaze 

pentru etalonare buc
Livrarea amestecurilor 
gazoase pentru etalo-

nare
1576,03

Suma to-
tală: 2521,00

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. II - IV 
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I - II

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 05 din 19.01.2022

privind achiziționarea RFQ_108  Achizitionarea Suportului licentelor  prin procedura de achiziție 
deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod
 CPV

Denumirea bu-
nurilor solicitate

Unitatea 
de măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standarde 

de referință/sistemul de 
gestiune electronica

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lot 1 72261000-2 RedHat buc 2

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

81.000,00

Lot 2 72261000-2 FortiNAC buc 1

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

117.000,00

Lot 3 72261000-2 FortiAnalyzer buc 1

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

42.000,00

Lot 4 72261000-2 Exceed (Open-
text)* buc 36

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

75.000,00
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Lot 5 72261000-2 Cisco buc 11

Sistemul de gestiune elec-
tronică

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

348.000,00

Valoarea estimativă totală 663.000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per 
lot din punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  25.02.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.
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Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.01.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
 Nr. 6

privind achiziționarea RFQ_111 ANVELOPE DE VARĂ, ACUMULATOARE prin procedura de achiziție 
deschisă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

 CPV

Denumirea bunurilor so-
licitate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1 34631400-3 540418 - Anvelope 185/75/
R16 (4x4); un. 46

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
42.000,00

Lotul 2 34631400-3
543391- Anvelope 255/70/
R16 (4x4), indice de incar-

care min.107(975)kg
un. 66

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
144.000,00

Lotul 3 34631400-3 546273 - Anvelope 215/55/
R17 4x4 un. 8

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
17.500,00

Lotul 4 34631400-3 549057 - Anvelope 215/60/
R16 4x4 un. 8

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
8.400,00

Lotul 5 34631400-3 549057 - Anvelope 215/65/
R16 4x4 un. 4

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
3.700,00

Lotul 6 34631400-3 546296 - Anvelope 195/70/
R15C un. 4

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
3.300,00

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Lotul 7 34631400-3 543377 - Anvelope 235/75/
R15 un. 10

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
10.600,00

Lotul 8 31430000-9 540406 - Acumulator 60A un. 15
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
14.600,00

Valoarea estimativă totală 244.100,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 17:00

- pe: [data]  28.02.2022 
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19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.01.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
 Nr. 7 din 21.01.2022

privind achiziționarea RFQ_112 TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 69

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

 CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gesti-

une electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 31170000-8
541684 TRANSFORMATOR 

DE PUTERE 25/10/0,4KV 
EXT.

un. 1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
20.000

Lotul 2 31170000-8
541686 TRANSFORMATOR 
DE PUTERE 400/10/0,4KV 

BRN
un. 2

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
130.000

Lotul 3 31170000-8
541687 TRANSFORMATOR 

DE PUTERE 63/10/0,4KV 
EXT.

un. 1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
30.000

Lotul 4 31170000-8
541768 TRANSFORMATOR 
DE PUTERE 160/10/0,4KV 

EXT
un. 24

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
1.100.000

Lotul 5 31170000-8
545797 TRANSFORMATOR 

DE PUTERE 160/6/0,4KV 
EXT.

un. 2
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
90.000

Lotul 6 31170000-8
545799 TRANSFORMATOR 
DE PUTERE 100/10/0,4KV 

EXT
un. 1

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
35.000



174

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 625 IANUARIE 2022, MARȚI

Lotul 7 31170000-8
547290 TRANSFORMATOR 
DE PUTERE 250/10/0,4KV 

BRN
un. 4

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
210.000

Lotul 8 31170000-8
548330

TRANSFORMATOR DE PUT-
ERE 630/6/0,4KV BRN.

un. 2
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
200.000

Valoarea estimativă totală 1.815.000
 
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%
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Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  24.02.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.01.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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