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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 01.09.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml, Sol. Inj. și Glucosum 40% 10 ml, Sol. 
Inj. necesare IMSP pentru anul 2022”  

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănă-
tate

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022-222-445

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:
Constantin Nedelea

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

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

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

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

33
60

00
00

-6

Digoxinum 
0.25 mg/ml 

1 ml
32630 fiole

76 804,49 leiATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod 
de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. *Se acceptă 
medicamente autorizate și neautorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor), ofertantul va prezenta: 1. Dovada autorizării 
medicamentului ofertat: - de către Agenția Europeană 
a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) 
sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, 
SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În 
calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului 
Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of 
Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii 
ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului 
din țara de origine (se acceptă prezentarea extrasului de 
pe site -ul oficial al autorității naționale competente) - 
documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și 
specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și 



4

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7006 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

2

33
60

00
00

-6

Glucosum 
40% 10 ml 16720 fiole

ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. 
Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. *Se 
acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Re-
publica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Re-
publica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), 
ofertantul va prezenta: 1. Dovada autorizării medica-
mentului ofertat: - de către Agenția Europeană a Medi-
camentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în 
cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau 
- în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În ca-
litate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului 
Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate 
of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschi-
derii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medi-
camentului din țara de origine (se acceptă prezentarea 
extrasului de pe site -ul oficial al autorității naționale 
competente) - documentele prezentate vor fi confirma-
te prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului 
ofertat și denumirea producătorului/deținătorului cer-
tificatului de înregistrare și originea acestuia trebuie să 
fie identice atît în Propunerea tehnică și Propunerea fi-
nanciară, cît și în documentele prezentate. Cerința dată 
nu se referă la medicamentele fabricate pe teritoriul Re-
publicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în cazul în 
care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba româ-
nă, rusă sau engleză), valabil la data deschiderii ofer-
telor (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului) - denumirea producătorului și originea 
acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propu-
nerea tehnică și Propunerea financiară. În cazul în care 
medicamentul ofertat este autorizat (la momentul des-
chiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a Medi-
camentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în 
cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau 
- în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia, cerința privind prezentarea 
Certificatului GMP nu este obligatorie.

22 282,74 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 99 087,23 lei

denumirea producătorului/deținătorului certificatului 
de înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice 
atît în Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și 
în documentele prezentate. Cerința dată nu se referă la 
medicamentele fabricate pe teritoriul Republicii Moldova 
(acestea pot fi ofertate doar în cazul în care sunt autorizate 
în Republica Moldova, la momentul deschiderii ofertelor); 
2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau engleză), 
valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea 
producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu 
cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. 
În cazul în care medicamentul ofertat este autorizat 
(la momentul deschiderii ofertelor) - de către Agenția 
Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - 
EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, 
SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința privind prezentarea 
Certificatului GMP nu este obligatorie.
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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

-

Alte informații:

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

01.09.2022

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE
din 30.08.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tu-
berculoză pentru anul 2023” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

Macari Doina

Tel.: 022-222-490

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

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

sistemului de sănătate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr lot

Co
d 

CP
V

Denumire 
Lot

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referință

Valoarea 
estimată fără 

TVA

1

33
60

00
00

-6

Amikaci-
num 500 

mg
Fiolă/Flacon 12972

ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. 
inj. sau Pulb./sol. inj.. Mod de admi-

nistrare i/m. Unitatea de masura fiola/
flacon. Se acceptă medicamente autori-
zate în Republica Moldova, la momentul 
deschiderii ofertelor. Tranșe de livrare: I 

tranșă: februarie 2023

382611,73
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2

33
60

00
00

-6 Amoxicilli-
num + Aci-
dum clavu-

lanicum 875 
mg+125 mg

Comprimat 5472

ATC J01CR02. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura comprimat. Se 

acceptă medicamente autorizate în Re-
publica Moldova, la momentul deschi-

derii ofertelor. Tranșe de livrare: I tranșă: 
februarie 2023

24063,67

3

33
60

00
00

-6 Imipene-
mum+Cilas-
tatinum 500 
mg+500 mg

Flacon 14949

ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pul-
bere/sol.perfuz.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon. Se accep-
tă medicamente autorizate în Republica 
Moldova, la momentul deschiderii ofer-
telor. Tranșe de livrare: I tranșă: februarie 

2023, II tranșă : august 2023

1000674,10

4

33
60

00
00

-6

Isoniazidum 
100 mg Comprimat 64302

ATC J04AC01. Forma farmaceutica Compri-
mate. Mod de administrare per os. Unitatea 
de masura comprimat. Se acceptă medica-

mente autorizate și neautorizate în Republia 
Moldova ( la momentul deschiderii ofertelor. 
În cazul ofertării medicamentelor neautori-
zate în Republica Moldova se vor prezenta 
următoarele documente: * Certificat GMP 

- copie și traducerea lui în limba de stat 
sau rusă(se acceptă fără traducere certifi-
catele GMP în una din limbile de circulație 
internațională) cu aplicarea suplimentară 
a semnăturii electronice a participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                            
** Dovada precalificării OMS. Prioritate vor 
avea medicamentele cu statut de precali-

ficare OMS. În cazul în care nici un medica-
ment ofertat nu este precalificat OMS se vor 
evalua ofertele la care s-a prezentat dovada 
autorizării medicamentului ofertat de către 
FDA (SUA)  sau EMA, sau una din autoritățile 

naționale competente în domeniul medi-
camentului din țările membre ale Spațiului 

Economic European, sau de către Autorităţile 
Sigure de Reglementare în domeniul medi-
camentului, membre ale Consiliului Interna-
țional pentru armonizarea cerințelor tehnice 
pentru medicamentele de uz uman (ICH) sau 
în țara de origine. În calitate de dovadă a au-
torizării medicamentului (ofertat) în țara de 
origine se va prezent Certificatul Produsului 
Farmaceutic (CPP) conform recomandărilor 
OMS (valabil la data deschiderii ofertelor) 
sau Certificatul de înregistrare al medica-

mentului în țara de origine (se acceptă extra-
sul de pe site-ul oficial al autorității naționale 

competente) (confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului); Forme 

farmaceutice solide (comprimate, capsule) 
trebuie să fie ambalate în blistere. ***Decla-
rație prin care se va asigura prezența în am-
balajul secundar al produsului a prospectu-

lui/rezumatului caracteristicilor produsului în 
limba de stat sau în limba de stat și în limba 
rusă (confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului). I tranșă: februarie 
2023, II tranșă : august 2023

28395,76
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5

33
60

00
00

-6

Linezolidum 
600 mg Comprimat 100000

ATC J01XX08. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura comprimat. 
Se acceptă medicamente autorizate 

și neautorizate în Republia Moldova ( 
la momentul deschiderii ofertelor. În 
cazul ofertării medicamentelor neau-
torizate în Republica Moldova se vor 
prezenta următoarele documente: * 
Certificat GMP - copie și traducerea 

lui în limba de stat sau rusă(se accep-
tă fără traducere certificatele GMP în 
una din limbile de circulație interna-
țională) cu aplicarea suplimentară a 

semnăturii electronice a participantului.                                                                                                                                 
                                                                                                                            

** Dovada precalificării OMS. Prioritate 
vor avea medicamentele cu statut de 
precalificare OMS. În cazul în care nici 
un medicament ofertat nu este pre-

calificat OMS se vor evalua ofertele la 
care s-a prezentat dovada autorizării 
medicamentului ofertat de către FDA 
(SUA)  sau EMA, sau una din autorități-
le naționale competente în domeniul 

medicamentului din țările membre ale 
Spațiului Economic European, sau de 

către Autorităţile Sigure de Reglementa-
re în domeniul medicamentului, mem-
bre ale Consiliului Internațional pentru 
armonizarea cerințelor tehnice pentru 

medicamentele de uz uman (ICH) sau în 
țara de origine. În calitate de dovadă a 
autorizării medicamentului (ofertat) în 

țara de origine se va prezent Certificatul 
Produsului Farmaceutic (CPP) conform 

recomandărilor OMS (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul 
de înregistrare al medicamentului în 

țara de origine (se acceptă extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității naționale 
competente) (confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului);  

Forme farmaceutice solide (comprimate, 
capsule) trebuie să fie ambalate în blis-
tere. ***Declarație prin care se va asi-

gura prezența în ambalajul secundar al 
produsului a prospectului/rezumatului 
caracteristicilor produsului în limba de 
stat sau în limba de stat și în limba rusă 
(confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului). I tranșă: fe-

bruarie 2023, II tranșă : septembrie  2023

1052480,00

6

33
60

00
00

-6 Natrii pa-
ra-amino-
salicylas 

5.52 g

Plic 16200

ATC J04AA02. Forma farmaceutica Pul-
bere/sol.orala. Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura plic. Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica 

Moldova, la momentul deschiderii ofer-
telor. Tranșe de livrare: I tranșă: februarie 

2023, II tranșă : septembrie  2023

715392,00
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7

33
60

00
00

-6 Rifampi-
cinum + 

Isoniazidum 
150 mg + 

75 mg

Comprimat 981148

ATC J04AM02. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura comprimata. Se 
acceptă medicamente autorizate în Re-
publica Moldova, la momentul deschi-
derii ofertelor.Tranșe de livrare: I tranșă: 

februarie 2023, II tranșă : septembrie  
2023

1507435,79

8

33
60

00
00

-6 Rifapenti-
num+Isoni-
azidum 300 
mg+300 mg

Comprimat 16452

ATC J04AB05. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura comprimat. 
Se acceptă medicamente autorizate 

și neautorizate în Republia Moldova ( 
la momentul deschiderii ofertelor. În 
cazul ofertării medicamentelor neau-
torizate în Republica Moldova se vor 
prezenta următoarele documente: * 
Certificat GMP - copie și traducerea 

lui în limba de stat sau rusă(se accep-
tă fără traducere certificatele GMP în 
una din limbile de circulație interna-
țională) cu aplicarea suplimentară a 

semnăturii electronice a participantului.                                                                                                                                 
                                                                                                                            

** Dovada precalificării OMS. Prioritate 
vor avea medicamentele cu statut de 
precalificare OMS. În cazul în care nici 
un medicament ofertat nu este pre-

calificat OMS se vor evalua ofertele la 
care s-a prezentat dovada autorizării 
medicamentului ofertat de către FDA 
(SUA)  sau EMA, sau una din autorități-
le naționale competente în domeniul 

medicamentului din țările membre ale 
Spațiului Economic European, sau de 

către Autorităţile Sigure de Reglementa-
re în domeniul medicamentului, mem-
bre ale Consiliului Internațional pentru 
armonizarea cerințelor tehnice pentru 

medicamentele de uz uman (ICH) sau în 
țara de origine. În calitate de dovadă a 
autorizării medicamentului (ofertat) în 

țara de origine se va prezent Certificatul 
Produsului Farmaceutic (CPP) conform 

recomandărilor OMS (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul 
de înregistrare al medicamentului în 

țara de origine (se acceptă extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității naționale 
competente) (confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului); 

Forme farmaceutice solide (comprimate, 
capsule) trebuie să fie ambalate în blis-
tere. ***Declarație prin care se va asi-

gura prezența în ambalajul secundar al 
produsului a prospectului/rezumatului 
caracteristicilor produsului în limba de 
stat sau în limba de stat și în limba rusă 
(confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului). Tranșe de 

livrare: I tranșă: februarie 2023, II tranșă : 
august 2023

980802,43
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9

33
60

00
00

-6

Seringă 
pentru tu-
berculină 

Bucată 200000

Seringi pentru tuberculină, Volumul - 1ml, cu ac 
detașabil 25GA 5/8 IN(0,50*16mm). Compatibil 
cu preparatul Tuberculinum PPD 2 UT/doză. *Se 
acceptă doar dispozitive medicale înregistrate 

în Republica Moldova. Participanții vor prezenta 
un extras/dovadă de înregistrare al dispozitivului 
ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Me-
dicale, de pe pagina web www.amdm.gov.md 

(confirmat prin aplicarea suplimentară a semnă-
turii electronice a ofertantului). **Se va prezenta 
fișa tehnică/catalogul produsului ce va confirma 

descrierea tuturor specificațiilor tehnice incluse în 
Propunerea tehnică. În cazul în care produsul deți-
ne un cod de catalog, acesta se va indica în ofertă, 
cu trimiterea la pagina de descriere a produsului 

în Propunerea tehnică***Dispozitivul medical 
ofertat trebuie să fie ambalat și etichetate conform 

Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), sau HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre 
- Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de 
circulație internațională) Mostrele se vor prezenta, 

la necesitate, în decurs de 5 zile de la solicitarea 
autorității contractante. Tranșe de livrare: I tranșă: 

februarie 2023, II tranșă : august 2023

226320,00

10

33
60

00
00

-6 Spiritus 
aethylicus 
96% 1000 

ml

Flacon 167

ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie 
cutanata. Mod de administrare extern. Uni-
tatea de masura flacon. Se acceptă medica-
mente autorizate în Republica Moldova, la 
momentul deschiderii ofertelor. Tranșe de 

livrare: I tranșă: februarie 2023. 

9914,39

11

33
60

00
00

-6 Tuberculi-
num PPD 
2UT/doza 
(10 doze)

Doza 200000

ATC V04CF01. Forma farmaceutica Solutie 
injectabila. Mod de administrare i/cutan. 
Unitatea de masura doza. Se acceptă me-

dicamente autorizate și neautorizate în 
Republia Moldova ( la momentul deschiderii 
ofertelor. În cazul ofertării medicamentelor 
neautorizate în Republica Moldova se vor 

prezenta următoarele documente: * Certifi-
cat GMP - copie și traducerea lui în limba de 
stat sau rusă(se acceptă fără traducere certi-
ficatele GMP în una din limbile de circulație 

internațională) cu aplicarea suplimentară 
a semnăturii electronice a participantului.                                                                                                                                 

                                                                                                                            
** Dovada autorizării medicamentului ofer-

tat de către FDA (SUA)  sau EMA, sau una 
din autoritățile naționale competente în 

domeniul medicamentului din țările mem-
bre ale Spațiului Economic European, sau de 

către Autorităţile Sigure de Reglementare 
în domeniul medicamentului, membre ale 

Consiliului Internațional pentru armonizarea 
cerințelor tehnice pentru medicamentele 
de uz uman (ICH) sau în țara de origine. În 

calitate de dovadă a autorizării medicamen-
tului (ofertat) în țara de origine se va prezent 

Certificatul Produsului Farmaceutic (CPP) 
conform recomandărilor OMS (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înre-
gistrare al medicamentului în țara de origine 

(se acceptă extrasul de pe site-ul oficial al 
autorității naționale competente) (confir-

mată prin aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului); ***Declarație prin care se va 
asigura prezența în ambalajul secundar al 
produsului a prospectului/rezumatului ca-

racteristicilor produsului în limba de stat sau 
în limba de stat și în limba rusă (confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice a ofer-
tantului). Tranșe de livrare: I tranșă: februarie 

2023, II tranșă : august 2023

2152800,00

          Total:

8 080 889,87

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

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

Nu □

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

Nu □

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

Alte informații:

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

30.08.2022

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

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

DA □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Dispozitivelor medicale 

 conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani  pentru anul 2022

Din 01.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația de atribuire

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea Dispozitivelor medicale 

 conform necesităților IMSP Asociația Medicală 
Teritorială Buiucani  pentru anul 2022

 
Informații despre obiectul achiziției:

Cod 
CPV

Denumire lot Cantitatea /
unitatea de 

măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 
contractantă

Valoarea estimativă
Fără TVA lei

3310

000-1

1. Ecograf sta-
ționar de înalta 

performanta

1 buc 1 666 667Specificarea tehnică deplină solici-
tată de către autoritatea contrac-
tantă

Cerinte

Sistem  ecografic digital staționar cla-
sa Expert  

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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Sistem  ecografic de tip stationar  

APLICAŢII CLINICE general,  dedicat 
aplicaţiilor  abdominale,  ginecologi-
ce,musculoscheletale, transcraniale, 
parţi moi, etc;  

PROBE PORTURI ACTIVI   ≥ 4

PROBE TIP Linear/Vascular Fregventa 
minim intre valorile de la maxim 4.5 
MHz pina la 

minim 13,5 MHz

Adincima minima de scanare  de la min  1 pana la 
min. 13 cm

Tehnologie pentru aplicatii vasculare, 
MSK; minim 5 frecvente in modul B, 
3 frecvente in armonici superioare, 3 
frecvente in armonici tisulare diferen-
tiale 

1 bucata

Single cristal/ Matricial/ XDclear sau 
alta tehnologie de ultima generatie 
care formeaza o imagine de rezolutie 
inalta.

Endocavitar Frecventa minim intre 
valorile 

de la maxim 3,5 MHz 
pina la minim 10,5 
MHz

Tehnologie pentru aplicații OB/GYN; minim 5 frecvente in 
modul B, 3 frecvente 
in armonici superi-
oare, 3 frecvente in 
armonici tisulare dife-
rentiale

Single cristal/ Matricial/ XDclear sau 
alta tehnologie de ultima generatie 
care formeaza o imagine de rezolutie 
inalta.

Convex/Abdomen  Fregventa minim 
intre valorile 

de la maxim 1.9 MHz 
pina la minim 6.0 
MHz

Adincima minima de scanare  de la  min. 2 pana la  min. 
49 cm

Cimpu de vedere /Field of View  minim 70°

Tehnologie pentru aplicații abdomi-
nale; 

minim 5 frecvente in 
modul B, 3 frecvente 
in armonici superi-
oare, 3 frecvente in 
armonici tisulare dife-
rentiale

Single cristal/ Matricial/ XDclear sau 
alta tehnologie de ultima generatie 
care formeaza o imagine de rezolutie 
inalta.

Multifrequency da

Focus ajustabil:   minim 8 trepte

Permite lucru cu sondele fara a fi ne-
cesar procurarea unui modul pentru 
scanare   Liniar - Single cristal/ Matri-
cial/ XDclear sau alta tehnologie de 
ultima generatie care formeaza o ima-
gine de rezolutie inalta.
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Liniar cu aplicati microcirculatie si 
muscoschiletal 

cu fregventa de virf 
minim 18 MHz

Convex tehnologie standarta adult si 
copii

Phased/cardica tehnologie  si Phased/
Cardiac tip 4D

Sonda Endocavitara tehnologie stan-
darta

ADINCIMEA DE SCANARE  minim intre 
valorile  

1 - 49 cm

NIVELE DE GRI   ≥256

POSTPROCESARE da

IMAGINE MODURI B-mod (2D) - pre-
zentari listati standarte de masurari 
incluse  

da

B-mod (2D) - doua imagini in Modul 
B pot fi afisate simultan (si masuratori 
pot fi realizate pe aceste imagini)  

da

M-mod- prezentari listati standarte de 
masurari incluse  

da

M-mod color prezentari listati stan-
darte de masurari incluse  

da

M-mod sa poata fi inregistrat in me-
morie: minimum 8 sec

da

4D cardica modul cu posibilitatea de 
dotare ulterioara  

da

Harmonic imaging  da

DOPPLER Tip Color (CF) prezentari 
listati standarte de masurari incluse

da

Pulsativ (PW) prezentari listati stan-
darte de masurari incluse

da

Continu (CW) prezentari listati stan-
darte de masurari incluse

da

Tisular prezentari listati standarte de 
masurari incluse

da

Afișare frecvenţă cu posibilitatea de 
modificare dupa caz  

da

Masuratori sunt posibile (timp, viteza, 
acceleratie, contur velocitati, ritm 
cardiac, etc)  

da

Volum ajustabil  da

Balanta L/R pentru sunet ajustabila  da

Linia de baza este ajustabila pentru 
CF si PW  

da

Analiza automata doppler spectral  da

Scanare oblica cu unghi ajustabil  da

Doppler tisular (TDI) pentru mod B si 
mod M  

da

Posibilitate pentru afisaj color de inal-
ta definitie  

da

Persistenta si senzitivitate ajustabile  da

Optimizare automata a scarii si liniei 
de baza  

da
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Vizualizare in mod dual pentru imagi-
nea in Modul B si cea Doppler  

da

Posibilitate upgradare cu mod de 
lucru Panoramic  

da

Power Doppler  da

Duplex   da

Triplex da

FUNCŢIONALITĂŢI INCLUSE Măsură-
tori digitale  

Diapazon dinamic selectabil  da

Focalizare de transmisie ajustabilă  da

Focalizare de recepţie dinamică  da

Butoane STC disponibile pentru ajus-
tarea gain-ului minim 8 verticale si  
minim 8 orizontale valabile pe touch 
monitor  

da

Măsurători pe reluarea vide da

Masuratori posibile (lungime, suprafa-
ta, volum, hip-angle etc)  

da

Tehnolgie de lucru in regim non 
doppler pentru studiu circulatie sag-
vine indiferent de vitezele de curgere 
care sint prezente (Exemplu B-Flow)  

da

Tehnolgie de marire a imaginei fara a 
pierde din calitatea sau rezolutia ima-
ginei. (Exemplu HD Zoom)

Inversare Stanga/Dreapta trebuie sa 
fie posibila  

da

Mod masurare automa a grosimei 
vasului sagvin (IMT)  

da

Mod de masurare  Strain rate Ventri-
culul sting

da

Ventriculul Drept da

Atriu sting da

Bucla Cine disponibila  da

Afisare duala a imaginilor din memo-
ria CINE este posibila  

da

Cel putin 3 frecvente in mod THI  da

Cel putin 3 frecvente in regim diferen-
tial THI  

da

Tehnologia “Compound scanning”   da

Control unghiului de scanare Minim 
pentru sonda cardio

da

Sistemul trebuie sa permita vizualiza-
rea microvasculara cu flux redus  

da

Sistemul trebuie sa dispuna de apli-
catie pentru vizualizare avansata a 
microcalcinatelor  

da

Mod de lucru Elastografie prin Shear 
Vawe   

da

2D Speckle tracking-monitorizarea 
miscarii peretelui cardiac   

da
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Tehnologie pentru crea unui  cimp de 
scanare trapezoidal pentru sonda lini-
ara, sau convex deplin pentru sonda 
cardio (Exemplu Virtual Convex) 

da

FUNCTIE RAPORTARE Sistemul poate 
crea rapoarte automat 

da

Posibilitate editare raport final de 
catre utilizator 

da

Posibilitate printare rapoarte da

Posibilitate export rapoarte in format 
PDF  

da

FUNCŢIONALITĂŢI OPTIONALE CE POT 
FI PROCURATE SEPART DE BENIFICIAR 

 Prezentarea tuturor posibilitatilor 
pentru tehnologia de 4D cu lista sof-
turilor optionale, si masuratorilor care 
pot fi realizate.  

da

Prezenta tehnologie de postrocesare 
pentru Mod 4D, cu posibilitate de 
crearea a imaginei de inlta rezolotie 
control lumini, textura, taiere a ele-
mentelor care creaza umbra.  

da

3D Speckle tracking-monitorizarea 
miscarii peretelui cardiac in volum 
tridimensional  

da

Posibilitate de ajustare/selectare a 
hartilor pentru imaginea Strain  

da

Modificarea dimensiunii regiunii de 
interes in interiorul careia se masoara 
rigiditatea  

da

Mod de lucru Stress Echo   da

Functie de confirmare pentru 
playback automat  

da

Functie de afisare imagini de referinta da

Functie de cuantificare pentru misca-
rea peretelui   

da

Modul de lucru cu agenti de contrast   da

Posibilitatea de upgrade cu modul 
pentru lucru cu agenti de contrast 
atat in mod B cat si mod Color

da

  Functie de ajustare pentru Frame 
Rate  

da

Postprocesare a imaginilor pe o statie 
de lucru de la producatrul ecipamen-
tului (Exemplu Echo pack)  

da

TRANSDUCTORI “Sistemul are posibili-
tatea cuplarii unui transductor convex 

(active Single cristal/ Matricial/ XD-
clear s-au analogic) pentru aplicatii 
generale ce accepta dispozitiv de 
biopsie”  

da

Sistemul are posibilitatea cuplarii unui 
transductor linear (active Single cris-
tal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) 
cu aplicatii in vizualizare parti mici si 
tesuturi moi  

da
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Sistemul are posibilitatea cuplarii unui 
transductor linear matricial  de inalta 
frecventa: minim 30 MHz  

da

Sistemul are posibilitatea cuplarii unui 
transductor convex 4D  

da

Sistemul are posibilitatea cuplarii unui 
transductor liniar 4D  

da

Sistemul are posibilitatea cuplarii unui 
transductor endocavitar 4D 

da

Sistemul are posibilitatea cuplarii unui 
transductor phased array pentru apli-
catii cardiace 4D  

da

Sistemul are posibilitatea cuplarii unui 
transductor trans-esofagian  

da

Sistemul are posibilitatea cuplarii 
unor transductori tip creion   

da

Transductori multifrecventionali, 
minim  12 frecvente,atit in armonici 
tisulare cit si diferentiale  da

PAN/ZOOM imagine în timp real  

da

imagine îngheţată  da

imagine salvata  da

STOCARE IMAGINI Capacitate hard 
disc, tip SSD  ≥ 500Gb

Cine memorie  ≥ 950 Mb

dupa numarul de cicluri da

dupa timpul de scanre da

control timpului maxim de salvare da

Sistemul trebuie sa dispuna de  sistem 
de achizitie a datelor in format “Raw 
Data” pentru o prelucrare ulterioara a 
imaginilor  

da

Stocarea pe DVD sa poata fi realizata 
in urmatoarele formate: DICOM, JPG, 
BMP, AVI  

da

DICOM 3.0    da

Trebuie sa existe posibilitatea pentru 
Dicom Storage SCU

Trebuie sa existe posibilitatea pentru 
Dicom Print SCU   

da

Trebuie sa existe posibilitatea pentru  
Dicom Storage 

da

Commitment SCU, (Optional, cu posi-
bilitatea de dotare ulterior)   

da

Posibilitatea de conectare a unei statii 
de lucru (Optional, cu posibilitatea de 
dotare ulterior)   

da

MONITOR FIZIOLOGIC ECG Cablu ECG 
inclus adult  

da

 PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN   da

Vascular  da

Abdomen  da
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General  da

Musculoscheletal  da

Transcranial  da

Parţi moi  da

Altele  Să se indice

MONITOR VIZUALIZARE, pliabil  Dia-
gonala  

≥ 23 inch

Rezolutia minim 1920x1080px, 
(FULL HD

Unghi de vizualizare   ≥ 175 grade

Luminozitate   ≥ 300cd/m2

Pe brat articulat da

Posibilitate de blocare a bratului arti-
culat al monitorului 

da

DIVIZARE MONITOR   da

MONITOR DE CONTROL, touch-screen   
Diagonala 

≥ 12 inch

Rezolutie touch monitor  ≥ 1280x800 pixel

PLATFORAM DE CONTROL Miscarile 
stinga si dreapta  

sus si in sjos, motorizat da

Unitatea este echipata cu suport pen-
tru cablurile transductorilor   

da

Unitatea trebuie sa dispuna  de sistem 
de incalzire pentru gel    

da

Unitatea are functia de “Standby”   da

Unitatea trebuie sa aiba posibilitatea 
de conectare a unui monitor extern   

da

Unitatea este echipata cu conector 
pentru sonda creion   

da

Alimentarea  220/230 V - 50/60 Hz da

“UPS integrat sau separat destinat 
pentru mentinerea functionarii dispo-
zitivului in caz 

de stingere a luminei accidental”   da, 
min. 20 min.

Inscriptor DVD RW   

da

Imprimanta  alb/negru - 1 bucata   da

Iesirile sistemului:   

Conector USB pentru salvarea imagi-
nilor direct pe stick de memorie sau 
HDD extern – minim 4 porturi USB   

da

Iesire video S-VHS sau DVI-D   da

Ethernet 100BaseTX   da

Conector SATA pentru hard-disk   da

Ecograful sa fie pe roti cu posibilitate 
de blocare a frinelor pentru fiecare 
roata separata    

da 
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3310

000-1

2. Sistem vide-
oendoscopic 
pentru video-
gastroscopie

1 buc 2 500 000

Echipamentul trebuie sa indepli-
neasca toate conditiile legale pentru 
punerea pe piata – se vor prezenta 
urmatoarele documente:

- Certificate de calitate ISO 9001

- Certificate de calitate ISO 13485

- CE, Declaratie de conformitate

Toate certificatele si autorizatiile tre-
buie sa fie in termen de valabilitate.”  

da

Perioadă de garanţie: minim 24 luni 
de la punerea în funcţiune pentru 
echipament 

si sonde.

Se va anexa o declaraţie în acest sens.”   da

Instruirea personalului operator se 
efectuează la beneficiar, în locaţia de 
livrare   min. 2 persoane

“Producătorul trebuie să furnizeze 
piese de schimb, cel puţin 10 ani de la 
data livrării. 

Se va anexa o declaraţie în acest sens.” da

  Sistem video pentru investigarea  și tratamentului căilor 
gastrice

De-
scrier-
A3:D55

Sistem video pentru investigarea  și tratamentului 
căilor gastrice

Parametrul Specificația

Vi
de

op
ro

ce
so

r

Intrări cameră ≥1

Ca
ra

ct
er

is
ti

ci

Ajustare nuanță da

Iluminare auto

Balans de alb auto

Acuitate da

Videocompensare da

Ajustarea culorilor da

Zoom Electronic da

Suporta tehnologie 
cromoscopie digi-
tală sau analogica in 
3 nivele

da

Protocol de ampli-
ficarea adaugator 
pentru fiecare regim 
de cromoscopie dig-
itala sau analogica. 

da

Inclus posibilitatea 
de transfer a imag-
inilor direct pe USB 
sau HDD Extern

da
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Inclus posibilitatea 
de inregistrare vid-
eo direct pe USB sau 
HDD Extern

da

Programa/soft de 
achizitie si trans-
mitere a imaginilor 
pe calculator.

da

Inscrierea pacienti-
lor in baza interna da

Programarea pro-
tocolului pentru 
fiecare utilizator

da

Afisarae datelor 
video endoscopului 
atasate la procesor 
la necesitatea utili-
zatorului.

da

Control

Tastatura Alfa 
numerica

da

Ecran tactil cu me-
niu minim in limba 
romina/limba rusa

da

Dimensiunile 
pentru ecran tactil ≥

Ieșiri Vid-
eo semnal 

live/real

SXGA 1

Digital (DVI, HD-
SDI,) ≥ 1

Rezolutia de iesire ≥ 1080i

Iesire 
date si 
control

RJ45 ≥1

RS-232C ≥1

Co
m

pa
ti

bi
l c

u 
vi

de
o 

en
do

sc
oa

pe

Video gastroscop da

Video Colonoscop da

Video Duodenoscop da

Video Bronhoscop da

de clasa joasa si 
inalta 

da prezen-
tarea listei 

cu care vide 
endoscoape 
este compat-
ibil - obliga-

toriu

Sistema 
de irigare 
integrata 
in proce-

sor

Control Direct de pe 
procesor

Nivele de irigare 

minim 5 
nivele cu val-
orile curpinse 

intre 2-7 L/
min
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Sursa de 
lumină     

Tip
integrată in 

procesor

Tip lampă Xenon/Led

Timp de viață lampă ≥500 h

Putere lampă ≥ 300 W

Contor lampă in nivele/ inten-
sitate

da

Mod standby da

Lampă de rezervă da

Lampa de rezervă integrata in 
video procesor tip LED

Pe
ri

fe
ri

ce
 d

is
po

ni
bi

le

Display medical ≥ 32 inch

Rezolutia minima ≥ 1080i

Suport cu brat articulat pe 
perete sau tavan

da solutia 
vine din 

partea vinza-
torului dupa 
inspectarea 

spatiului 
benificiarului 

final

Sistem de furnizare a aerului/apei 

volumul vasului pentru apă minim 200 ml

minim 4 
nivele

Si
st

em
 d

e 
as

pi
ra

ți
e 

en
do

sc
op

ic

Tip Separat de 
procesor

Volumul 
rezervorului   ≥ 2  litri

Vid da

Dirijarea nivelului de aspirare în trepte

Puterea de aspiratie minim 60 L/
min

Control

Prin pedala

Prin buton

In
su

fla
to

r C
O

2

Cu sistema de incalzire da

Debitul CO2 in 3 nivele minim
Nivel Mediu  ≥ 2,0 L/min

Nivelul Maxim  ≥ 3,0 L/min

Nivel de Jos ≥ 
1,0 L/min

Spatiul pentru butelia de apa da

Furtun pentru conecatare la 
butelia de CO2

da

Butelie cu CO2 cu toate compon-
netle de comunicare la pompa 
CO2

Volumul butelie ≥ 10 L

da

Accesori pentru conectarea la 
video endoscoape de unica fo-
losita

≥ 1 set
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Pompa 
de 
irigatie

Cu sistema de incalzire da

Spatiul pentru butelia de apa da

Debitul de apă maxim prin 
canalul de video endosocopie ≥ 600 mL/min

Accesori pentru conectarea la 
video endoscoape de unica fo-
losita

da

Troleu

Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit

Transformator electric integrat da

Numarul de prizi integrate in 
troleu minim 5

Suport  pentru 2 video 
endoscope

reglabil pe inaltime

da

Sertar pliant pentru  tastiera da

Suport pentru butelie CO2

Volumul maxim admisibil  
10 L

1 unit

Miner pentru controlul in timpul 
deplasarii da

Roti 

Pentru pozitionarea  
si deplsarea troleu-
lui

minim 4 buc

Frine minim 2

Accesorii

Tester manual 

Vas de revervă pent-
ru aspirator

Filtre pentru 
aspirator

Monitor medical

Piesă bucală minm 2 unit. 

1 unit.

≥ 2l

minim 1 unit

5 unit.

1 unit. 

Vi
de

og
as

tr
os

co
p 

Compatibil cu video procesorul 
de mai sus da

Compatibil cu tehnologia de 
cromoscopie digitala sau ano-
logica in minim 3 nivele

da

Tip Rezolutie 
inalta HD

Tubul de 
inserție

Lungime totală ≥ 1300 mm

Lungime de lucru ≥  1000 mm 

Diametrul exterior ≤ 10 mm

Marcaj de lungime da

Canal de 
lucru 

Numărul de canale ≥1

Diametrul 
nu mai mic de 

3,0 mm

Canal adaugator pentru jetul de 
apa da
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Optica

Unghiul cîmpului 
vizual ≥ 140 grade

Înclinația cîmpului 
vizual 0 grade

Adîncimea cîmpu-
lui vizual in regim 
normal

2-100 mm

Tipul și 
unghi-
urile de 
deflecție

Sus/jos 
≥210/90 

grade

Stînga/dreapta
≥100/100 

grade

Spălarea obiectivului da

Metode de sterilizare
Etilen oxid opțional

Posibilitatea de a se efectua multi-
ple proceduri de sterilizare

Compatibil cu masina audmate de 
dezinfectare

Chimic

Programarea butoanelor da

Accesori

Pensa pu biopsie 
de mutipla folos-
inta compatibil cu 
canalul de de lucru 
a videogastroscop-
ului cu lungimea 
maxima de 1600 
mm

minim 2 
unitati

Prezent certificatul CE sau declaratie de 
conformitate da

Garantia minim 24 luni

Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de 
endoscopie cu un singur loc

Descriere
Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folos-

ind un sistem automat de umezire si curatare a 
canalelor endoscopului.

Parametru Specificaţia

Configuratie

Spatiul de dedicat detergentilor

minim 1 loc pentru video endoscop

Integrat pe 
suport pe roti 
dotat cu frine.

Control Prezenta butoanelor da

Display
tip color da

diagonala ≥ 3,5 inch

Ciclu

Numarul de ciclui ≥ 1

Timp de procesare, pentru un 
ciclu complet

Maxim 40 
minut

Prezenta ciclului de 
autodizinfectare da
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M
on

it
or

in
g 

si
 c

on
tr

ol

Sistem de bracodare pentru 
fiecare endoscop cu inscrierea 
modelului si serie numerece a 
endoscopului

da

Sistem de siguranta prin bar-
codare a ficarui utilizator pentru 
controlul personalului care va 
utiliza sistemul de sterilizare

da

Prezentare pe ecran a infor-
matie referitor la endoscop, pro-
gram, etapa a ciclului, timpul 
ramas pina la finisarea ciclului, 
temperatura.

da

Prezenta alarmlor vizuale si au-
ditive da

Senzor de control pentru nivelu 
de apa da

Termo-printer integrat pentru 
prezentarea  timpului ciclului 
complet sterilizat cu indicare 
modeulului si serie numerece a 
endoscopului

da

USB pentru transferul datelor 
referitoare la  istoricul ciclurilor da

RJ-45 / LAN conectare pentru 
transmiterea datelor (ciclu, en-
doscop, eror, utilizator etc) pe 
un server local cu soft special-
izat pentru citire.

optional

Numaru de programe

minim 2 programe care pot fi pro-
gramte de utilizator la necesitate

minim 2 
progame 

predifinite de 
producator

Fazele 
minime  

ale 
ciclului

Test de scurgere sau 
ermetic da

Prespalare da

Spalare cu 
detergent da

Clatire da

Dezinfectie la tem-
peratura joasa (min-
im 35 °)

da

Clatire da

Test ermetic sau de scurgere pe 
toata durata ciclului cu mon-
itorizare continua a presiuni 
iar in caz de scurgere oprirea 
automat indiferent de etapa 
ciclului.

da

Blocarea Usei in timpul ciclului 
pentru siguranta procesului si 
a prevenirei deschiderei neau-
torizate 

da
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Sistem automat de dozare cu 
pompa separata pentru prepa-
ratele folosite in spalarea si dez-
infectare endoscoapelor

da

Sistem automat de transmitere 
a informatie  in caz ca solutia 
folosita pentru dezinfectie s-a 
finisat.

da

Sistem intern de filtre in minim 
2 nivele

2 nivel filtru de apa  
maxim de 0,1 µm

1 nivel  filtru 
de apa maxim 

de 0,45 µm

Filtru intern pentru aier  minim 
1 

minim de 0,2  
µm

Tipuri agenti folositi in dezinfectare

Recoman-
dati de 

producatori 
(prezentarea 
certificatelor 

microbio-
logice de la 

producatorul 
utilajului 

pentru agenti 
propusi)

Compatibilitatea cu 
endoscoape 

Multipla

Obligatoriu cu conec-
toarele pentru video 
gastroscopul propus 

in lotul precedent

Obligatoriu 
prezenta 

conectoarelor 
pentru  video 
endoscopele 

Olympus 
prezente in 

dotare - min-
im 1 set

Volum maxim de apă incarcat pentru eta-
pa a unui ciclului ≤ 10 litri
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Accesori prezente la 
livare

Hirtie pentru termo 
printer

Cititor de barcoduri

Barcoduri care pot 
fi programate pe 
dispozitivul de re-
procesare

Sistem de prefiltrare 
a apei seprata de 
dispozitivul de re-
procesare

Sistem de durizare 
a apei separta de 
dispozituvl de re-
procesare

Set de conectoare 
necesare de conec-
tat la Video gas-
troscopul din Pozitia 
1.1

Set de conectoare 
necesare de coenc-
tata la Video endo-
scopelor prezente in 
dotare producator 
OLYMPUS 

 Set de solutie pentu  
sterilizare

Termo printer 1 buc

≥ 10 buc

1 buc

minim 1 set (minim 
10 endoscopae si 5 

utilizatori)

da recomandat de 
producator

da

1 set

1 set

≥ 1 set

Constructia Otel inoxidabil tip 
medical

minim 
standart AISI 

316L

Alimentare electrica 220/230V , 
50/60 Hz

Dispozitiv pentru spalarea semi-automat a sistemelor de 
video endoscopie flexibila

Descriere Utilizata pentru sustinerea curatirei manuala a 
video endoscoapelor flexibile

Parametru Specificaţia

Conexiuni Inviduale pentru  curatarea sep-
arata a fiecarui canal a endoscopului da

Control

Display
Tip TFT grafic color da

Diagonala ≥ 4 inch

Butoane

da tip “ soft 
touch” - cu 

membran de 
protectie nu 
vor fi accep-

tate. 
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M
on

it
or

iz
ar

ea
 p

ro
ce

su
lu

iu

Registru intern  pentru fiecare 
endoscopo supus procesulul de 
spalare

da

Cititor de barcod sau alta metoda 
de citire fiecarui endoscop care va 
trece prin procesul de saplare.

da

Printarea rezultatului final dupa 
finisarea ciclului de spalare da

Indicarea ficarui pas de ciclu de 
spalare pe ecran da

Prezenta semnalului audio da

Prezenta regimului testare ermeti-
ca automat pentru endoscop da

Etapele 
minime 
pentru 
un cilcu 
de ster-

ilarea

Test de scurger care va fi activ pe 
tot parcursul procesului da

Informarea Operatorului necesi-
tate de umplere a chivetei unde 
este pus endoscopul

da

Activarea dozarii de dergent da

Informarea operatorului privin 
curatarea ficarui canal cu perie da

Pornire autoamta a spalari en-
doscopului cu solutie de curatare da

Informarea Operatorului privind 
golirea chiuvetei  de apa si dupa 
umplerea cu apa  curata

da

Pornire autoamta a procesului de 
clatire cu apa curata da

Informarea Operatorului privind 
golirea chiuvetei  de apa da

Pornirea automata a procesului 
de evacuare forta a rezdurilor de 
detergent incaz ca sint prezente in 
canale endoscopului

da

Informarea operatoruliu privind 
finisarea procesului de splare cu 
printarea timpului folosit pentru 
endoscop cu informatie model, 
serie numerica, data si ora.

da

Prezenta ciclului de autodezinfectare a 
dispozitivului da

Compatibilitatea

Video gastrocpul 
din Pozitia 1.1

Video endoscopele 
producator 
Olympus

da

da

Prezenta popei de dozaj a detergentului da

Prezenta popei de control a presiunie cu 
valva de sigurant pentru suprapresiune da

Filtru intern pentru Aer folosit la testare 
ermeticitati endoscopului da

Pompa de recirculare a apei pentru spalar-
ea canalelor da
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Accesori si 
consumabile

Detergent

Furtune cu sistema 
de conectare la endo-
scope

Hirtie pentru 
termoprinter minim 10 buc

minim 5 l

1 set pentru fiecare 
producator

Alimentare 220/230 V si 
50/60 Hz

Dispozitiv pentru uscarea vertical si mentinrea endoscop-
ului in stare sterila

Descriere
Conceput pentru uscarea dupa procesul de ster-

ilizare cu posibilitate de mentinere a stari sterile pe 
parcursul a 

Parametru Specificaţia

Configuratie
Static pe 

podea

Locuri 
pentru 
video 
endoscop

Numarul de locuri ≥ 6 locuri

Conectori

Obligatoriu minim 3 conform pro-
ducatorului de la Pozitia 1.1

Obligatoriu 
minim 3 

conectoare 
pentru pro-
ducatorul 
Olympus 

Cu incarcare verticala da

Dotat cu sertar tip culisant vertical 
pentru extractia comoda a video 
endosocpului.

da

Timpul de pastrare minim in stare sterila si 
gata de utilizare ≥ 20 zile

Usa

Numarul de usi minim 1

Rama din otel inoxidabil da

Partea interna a ramei din sticla 
rezistena la temperatura da

Prezenta lacata da

Filtru de aier intern

Minim 
standart HEPA 

H14

Sistem de tratare aerului tip UV/ultraviolet 
de tip inchis da

Display minim tip LED

Control Prin intermediul butoanelor cu 
protectie la lichide da

Compresor de aer integrat da

Alimentare electrica 220/230V , 
50/60 Hz
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3310

000-1

3. Trusa de lenti-
le optice

1 buc Trusa de lentile optice

Tip convexe / concave (sferice) da

Cilindrice pentru prescrierea 
ochelarilor da

Rama de proba de metal (sau din 
aliaj de titan) 
pentru testarea mixta, maturi si 
copii

da

Distanta interpupilara reglabila da

Trusa completa de lentile optice de 
proba de la +/- 0.25 la +/-20

10 000

Total 4 176 667
 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

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

 standarde de asigurare a calității;
Alte informații:

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

August 2022

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

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

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 01.09.2022 

privind “Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP pentru anul 2022 (supli-
mentar)”  

 (se indică obiectul achiziției) 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate

IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. 

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

Constantin Nedelea

Tel.: 022-222-490

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 24100000-
5

Oxigen medical 
gazos (O2 – gazos) 

(IMSP Spitalul Clinic 
al Ministerului Să-
nătății și IMSP Spi-
talul Clinic de Boli 
Infecțioase “Toma 

Ciorbă”)

5700 butelii

Butelii de oxigen medical în stare gazifi-
cată de 6,3 m3 (40 litri). Cerințe tehnice 
conform GOST 5583-78, Puritate ≥ 99,5 
%.

889 600,00 lei
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2 24100000-
5

Dioxid de carbon 
medical gazos 

(CO2 - gazos) (IMSP 
Centrul Republican 

de Diagnosticare 
Medicală)

30 butelii

Butelii de dioxid de carbon medical în 
stare gazificată de 10 litri (7 kg gaz), cu 
dimensiuni ce corespund buteliilor af-
late în dotarea instituției beneficiare. Pu-
ritatea ≥ 99,9 %.

4 400,00 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 894 000,00 lei
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
 
Alte informații:

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

01.09.2022

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  01 septembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Negrea
IDNO 1007601005707
Adresa s. Negrea, r-nul Hîncești
Numărul de telefon/fax 0 269 70 -2-36, 069346230
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria_negrea@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. negrea.sat.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mangîr Ștefan, 069346230, primaria_negrea@

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)

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)

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

45
20

00
00

-9

Lucrări de construcție 
a stației de epurare 

din 

s. Negrea, r-nul 
Hîncești

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de construcție a stației 
de epurare din s. Negrea, r-nul 
Hîncești

4 740 017

 
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 pu-
tere de lege sau al unor acte administrative

Nu +

Da □

mailto:primaria_negrea@mail.ru
mailto:primaria_negrea@mail.ru
mailto:primaria_negrea@mail.ru
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț

Prețul ofertei – 80 puncte;

Experiența în domeniu, min. 3 ani - 10 puncte;

Termenul de garanție pentru lucrările executa-
te și echipamentul instalat- 10 puncte.

 
Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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 Contract de finanțare cu Oficiul Național de 

Dezvoltare Regională și Locală nr. 464 din 
30.08.2022

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

mailto:contestatii@ansc.md


34

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7006 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 02.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Geamăna
IDNO 1008601000112
Adresa strada Ștefan cel Mare 50, satul Geamăna, raionul 

Anenii Noi.
Numărul de telefon/fax 026568295; 026568914
Adresa de e-mail a autorității contractante primăriageamana@yahoo.com 
Pagina web oficială a autorității contractante geamana.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sturza Eduard - 069155463
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)

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 Denumire lotul 1

45200000-9

Centrul social comunitar – 
oportunitate de incluziune 
pentru grupurile defavori-

zate din c. Geamăna

Caiet de sar-
cini 1

Lucrări de amenajare a 
părcărilor auto și a trotuarelor 
pietonale pe o porțiune a str. 
Ștefan cel Mare și Sfânt din s. 

Geamăna, r-nul Anenii Noi

9582741,7

 
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 Nu

mailto:primăriageamana@yahoo.com
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II. Alte informații:

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

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 01.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante primăria satului Cenac,r-l Cimișlia
IDNO 1007601005648
Adresa satului Cenac,r-l Cimișlia
Numărul de telefon/fax 024138236/024138238
Adresa de e-mail ale autorității contractante prcenac@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 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)

prcenac@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

LOTUL I

1 4520000-9

Constructia statiei de 
dezinfectare a apei, 
castelelor de apa si 

conectarea la reteaua 
existenta de apeduct, 
r-nul Cimislia, s. Cenac

Conform 
proiectului

Licitatie deschisa privind lucrarile 
de constructie a statiei de dezin-
fectare a apei, castelelor de apa si 
conectarea la reteaua existenta de 
apeduct, r-nul Cimislia, s. Cenac

2822590.0

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 □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de atribuire cel mai scăzut preț
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II. Alte informații:

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

09.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 02.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Sărata Galbena

IDNO 1007601005969

Adresa r-ul Hîncești com.Sărata Galbena, str. Ștefan cel 
Mare 67 ,

Numărul de telefon/fax 0 269 50388, 0 269 50236

Adresa de e-mail ale autorității contractante primsarcontabil@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante w.w.w. saratagalbena.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Blănuță Svetlana ,068138041, primsarcontabil@
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)

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)

APL I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 4520000-9

Evacuarea si epu-
rarea apelor uzate 
din sat. Sarata Gal-

bena

1 Conform caietului de sarcini

6670300,0

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 V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Contract de finantare nr. 325-C11017DL-2022 

cu ONDRL

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__02.09.2022__________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Sagaidac,raionul Cimislia
IDNO 1007601005660
Adresa s. Sagaidac,raionul Cimislia
Numărul de telefon/fax 024135238,079566224
Adresa de e-mail ale autorității contractante primar.sagaidac@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Primar Andrian Talmaci,079566224
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA  RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publica

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cantitate/ Unita-
te de măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45214100-1

Reconstructia unei parti a blocului de studii,ari-
pa dreapta,etajul I si II a Gimnaziului Sagaidac in 
centru de dezvoltare a prescolarilor din s,.Sagai-
dac,r-l Cimislia

Lista cantitatilor 
de lucrari

5621205 lei

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

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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oferta obligatoriu

DUAE obligatoriu

Devize locale obligatoriu

Graficul de executare a lucrarilor obligatoriu

Aviz pentru participare la licitatiile publice de lu-
crari din constructie

obligatoriu

Certificat de inregistrare/Eztras din registrul de Stat obligatoriu

 Raport financiar pentru ultimul an. obligatoriu

Certificat privind lipsa datoriilor fata de bugetul pu-
blic national

obligatoriu

Garantie de buna executie obligatoriu

Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani obligatoriu

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul si echi-
pamentul necesar.

obligatoriu

Declaratie privind conduita etica si neimplicarea in 
practici frauduloase de corupere.

obligatoriu

Avizul Inspectiei de Stat in constructie obligatoriu

II. Alte informații:

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

05.09-09.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitatie electronica

01
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__02.09.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Tvardita, r-ul Taraclia
IDNO 1007601007538
Adresa or.Tvardita, str.Dimitrov,4
Numărul de telefon/fax (0291) 62-8-03
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitate.md@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante tvardita.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Jeleapova Nadejda
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)

documentatia de atribuire este anexata in 
cadrul procedurii in SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1

Construirea unei 
unitati de catering 
in Liceul Teoretic al 

or.Tvardita 

  proiect

Conform listelor de lucrari so-
licitate de autoritatea contrac-
tanta (Столовая с пищеблоком 
на 480 учащихся, ул.Фрунзе 6)

10777000lei

Total: 10777000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

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

septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Horodiște, r-nul Dondușeni
IDNO 1007601005165
Adresa s. Horodiște, r-nul Dondușeni
Numărul de telefon/fax 060628005
Adresa de e-mail ale autorității contractante horodiste.primaria@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Burcatîi Boris, 060628005
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)

horodiste.primaria@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)

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea  
achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45200000-9
Extinderea rețelei de alimen-
tare cu apă a satului Horodiș-

te, raionul Dondușeni. _
Buc. 1

Conform 
caietului de 

sarcini

2319710,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

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

30.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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 02.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Coșnița
IDNO 1007601009381
Adresa c.Coșnița,str.Păcii nr.51 r-nul Dubăsari
Numărul de telefon/fax 0248 44 491;0248 44 236
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.cosnita.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

primaria.cosnita@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)

Administrația publică locală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45210000-2

Construcția unei  anexe 
la grădinița de copii 
nr.2 din c. Coșnița r-ul 
Dubasari

1 lucrare
Construcția unei  anexe la grădini-
ța de copii nr.2 din c. Coșnița r-ul 
Dubasari

9236941.00

 
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 R

Da □

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

Nu R

Da □

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

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

septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  01 septembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Fîrlădeni
IDNO 1007601006128
Adresa s.Fîrlădeni,r.Căușeni
Numărul de telefon/fax 024357238,024357286
Adresa de e-mail ale autorității contractante firladeni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Malîi Olga 060450107
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)

firladeni@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Administrație publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Ridicarea calității serviciilor 
publice prestate, îmbunătățirea 
accesului la acestea prin reno-
varea fațadei și izolarea termică 
a clădirii primăriei comunei Fîr-
lădeni, rl. Căușeni

1 proiect
Renovarea fațadei cu izola-
rea termică a clădirii primă-
riei Fîrlădeni

861988,78

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:

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

15.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01  din  02 septembrie  2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Chirileni
IDNO 1007601003644
Adresa s.Chirileni, r.Ungheni
Numărul de telefon/fax (0236)75-236; (0236)75-819
Adresa de e-mail ale autorității contractante ludmila.semeniuc73@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante ludmila.semeniuc73@gmail.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stoica Iurie 

tel.069784465, 069720693

ludmila.semeniuc73@gmail.com

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

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

SIA „RSAP” m.tender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate Publică Locală  nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-
care lot în parte) lei

1 45200000-9

Construcția centralei electrice 
fotovoltaice cu puterea insta-

lată 60 KW localizat în satul 
Chirileni,r.Ungheni

 lucrări Conform proiectului  și 
caietului de sarcini 3600900.00 lei

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 T

Da □

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

Nu T

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Conform anunțului de participare
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II. Alte informații:

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

  20 zile

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (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. 06

 din 01.09.2022

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 45332000-3
Construcția rețelelor de canalizare in 
sectorul nr. 10, partea de Sud-Est a or. 
Drochia. Actualizat 2022

1 lot    Lucrări de construcție
4 173 400  

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

       Septembrie-Octombrie

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. _02_____din____01.09.2022__

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Drasliceni
IDNO 1007601010242
Adresa s.Drasliceni r-nul Criuleni
Numărul de telefon/fax 0248-73-236
Adresa de e-mail ale autorității contractante Primaria@drasliceni.md
Adresa de internet ale autorității contractante Drasliceni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Buzu Petru   (069049556)
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

 SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL de nivelul  I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Canti-
tate/ 

Unita-
te de 

măsu-
ră

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

Denumire lotul nr.1

1 45453000-7

Lucrari de reparatie 
capitală (reconstrucție)

a Salii sportive din s. 
Drasliceni r. Criuleni

1 Conform caietului de sarcini

7616017.50

total

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -Cel mai mic preț, fără TVA

-capacitatea de exercitare a activitatii 
profesionale

 -capacitatea economica si financiara

-capacitatea tehnica,standarte de asigu-
rare a calitatii

III. Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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 26.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Mileștii  Mici
IDNO 1008601001072
Adresa Com. Mileștii Mici, raionul Ialoveni
Numărul de telefon/fax 026868236
Adresa de e-mail a autorității contractante milestiimiciprimaria@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail agricirodicapetru@gmail.com, 068066141
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)

Autoritatea publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000-
9

Lucrări de reparație 
a cantinei și sălii de 
sport din LT „Mihail 
Bîrcă”, comuna Mileștii 
Mici, raionul Ialoveni

1lot

Conform caietului de sarcini și 
listei cantităților de lucrări, părți 
componente ale documentației 
de atribuire

7755400,0 lei 

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai mic și documentele să corespundă 
tuturor cerințelor

 

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

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

August-septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _01_ din__01.09.2022_

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Pîrlița , raionul Fălești
IDNO 1007601002706
Adresa Satul Pîrlița, raionul Fălești
Numărul de telefon/fax 0/259/62-3-36
Adresa de e-mail a autorității contractante pirlitaprimaria@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Neagu Sergiu,

069597333 / seedjey@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA ,,RSAP”

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

-

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 34993000-4 Construcția sistemului de ilumi-
nat public stradal al satului Pîrlița 1 lot Licitație deschisă 2 323 229,10 lei

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

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

Nu □□
Da □

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

Nu □□
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:

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

Septembrie 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

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

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(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)

Întreprindere municipală

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 16000000-5 Linie pentru produ-
cerea peleților 1 linie 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 □

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 care corespunde criteriilor de selec-

ție

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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II. Alte informații:

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

August

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 sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
nr.  1 din 01 septembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Ciulucani r-nul Telenești
IDNO 1007601002016
Adresa s.Ciulucani raionul Telenești
Numărul de telefon/fax 025854420
Adresa de e-mail a autorității contractante primariaciulucani@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corman Larisa, tel: 067106363
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)

primariaciulucani@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)

Administrația Publică Locală

Prestarea serviciilor publice

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea servi-
ciilor de proiectare 

sau de lucrări

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-1

Lucrări de construc-
ții complete sau 
parțiale și lucrări 

publice

1

Amenajarea parcului de cultură și 
agrement”Bunica Ioana” din satul 
Ciulucani, Telenești și drumului 
de  acces către parc pentru con-
solidarea spiritului comunitar în 
localitate

6624320, 05 lei

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

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

NuX

Da □

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

Nu X

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

Experiență în domeniu;

Termenul de executare ( un an)
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II. Alte informații:

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

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7006 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 28.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Ghiduleni
IDNO 1007601004674
Adresa Raionul Rezina, satul Ghiduleni
Numărul de telefon/fax 0254-66-238
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-ghidulnei@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cuiban Aliona,

0254-66-238,060688372

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

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

primaria-ghiduleni@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)

APL

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45232150-8

C11393DL,,Extin-
derea retelelor de 
alimentare cu apa 
potabila cu ream-
plasarea turnului 
de apa in comuna 
Ghiduleni ,raionul 
Rezina,,

-Turn de apa V=50m3,h=15m;

-Alimentarea cu energia electrica;

- Retelele exterioare de alimentare cu 
apa;

-Amenajarea teritoriului si spatii verzi;

-Cladiri si edificii provizorii;

-Recuperarea materialelor.

2074.5
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

din 26.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

tel: 022-43-42-37, 022-49-20-02
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

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

https://achizitii.md/ro/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

IMSP SCM Sfânta Treime

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor/lucrărilor solicitate
Unitatea de mă-

sură Cantitatea
Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot. 1 1 542 040

1.1 09100000-0 Benzina Premium A 95 litru 8 000 Benzina Premium A 95, 
carduri valorice 

240 000

1.2 09100000-0 Motorina Euro 5 litru 40 000 Motorina Euro 5, carduri 
valorice

1 200 000

1.3 09100000-0 Gaz – metan m3 4 000 Gaz - metan, carduri valorice 
sau tichete

100 000

1.4 09100000-0 Gaz – propan litru 120 Gaz - propan, carduri valori-
ce sau tichete

2 040

Lot. 2 66 000

2.1
09100000-0 Ulei semisintetic 5w40 litru 100 Ulei semisintetic 5w40 (vo-

lum 1 sau 4 litri)
22000

2.2
09100000-0 Ulei semisintetic 10w40 litru 100 Ulei semisintetic 10w40 

(volum 1 sau 4 litri)
22000

2.3
09100000-0 Ulei semisintetic pentru diesel litru 100 Ulei semisintetic pentru 

diesel (volum 1 sau 4 litri)
22000

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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Lot. 3 7 360

3.1 09100000-0
Soluție parbriz pentru vară litru 80 Soluție parbriz pentru vară, 

ambalată în vas plastic cu 
volumul de 5 litri

1280

3.2
09100000-0 Soluție parbriz pentru iarnă litru 80 Soluție parbriz pentru iarnă, 

ambalată în vas plastic cu 
volumul de 5 litri

1280

3.3

09100000-0 Antigel TOSOL G12+, -40o C litru 80 Antigel TOSOL G12+, -40o 

C, ambalată în vas plastic cu 
volumul de 5 litri, culoare 

albastră

4800

Valoarea estimativă totală 1 615 400

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

 
Alte informații:

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

Septembrie-Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(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)

Întreprindere municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 18100000-0
Îmbrăcăminte de 
uz profesional și 

accesorii

Conform 
caietului de 

sarcini
Conform Caietului de sarcini

2 000 000,00

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 □

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 care corespunde criteriilor de selec-

ție

 
 
 

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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II. Alte informații:

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

August

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 sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.21  din 25 iulie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail Sr.cahul.anticamera@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact Arteni Tatiana, tel.076700112, e-mail:office.srcahul@gmail.
com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția Publică Medicală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656314797647

Data publicării: 27.06.2022
L i n k : h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n -
der/21059041/lot/11584374

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

Licitație electronică □ 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 32 din 14 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Vento Retail S.R.L.
IDNO 1009600044712
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str. Alex. Cel Bun 55C,Tel.079699688, 
e-mail: v.novac@datario.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. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Produse petroliere pentru anul 09100000-0 Nr.181 din 
25.07.2022

450762,30

1 Benzină Ai 95 6350 L

2 Motorină Euro 7560 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 (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. 77/22 din 26 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.

gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală 
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție co-
mună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, con-
stituită pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și pro-
grame sectoriale, atrage resurse și implementează 
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță 
pentru stimularea creșterii economice durabile, parte-
neriatelor și spiritului antreprenorial.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea Muze-

ului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 
or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimo-
niului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord 
(RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie 
din municipiul Soroca”   

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654286925448   
Data publicării: 3 iunie 2022, 23:20
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654286925448?tab=contract-notice
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 
□ Nu este cazul

Nr. oferte primite Total: 2 (doi).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2 Potrivit la MTender ofertanții sunt în cate-
goria Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654286925448?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 2 (doi).

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. 231/22 din 29 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Î.I. BEZNOS VICTOR
IDNO 1003607015883
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Soroca, str. Ațeli 17, 
068347772, victor.beznos@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □        Nu □    

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Denumire lot nr. 1

servicii de supraveghere tehnică la 
Reabilitarea Muzeului de Istorie și 
Etnografie din str. Independenței, 66 
or. Soroca în cadrul proiectului „Valori-
ficarea patrimoniului istorico-cultural 
al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) 
prin reabilitarea Muzeului de Istorie și 
Etnografie din municipiul Soroca”

71521000-6 Unu

serviciu

219/S din 7 iulie 
2022

68 430,94 MDL cu TVA

0,9% din valoarea esti-
mată a lucrărilor cu TVA.

Ofertantul este plătitor 
de TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 78/22 din 26 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.

gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală 
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție co-
mună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, con-
stituită pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și pro-
grame sectoriale, atrage resurse și implementează 
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță 
pentru stimularea creșterii economice durabile, parte-
neriatelor și spiritului antreprenorial.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Construcția apeduc-

tului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, 
tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, 
s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu 
construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului 
de apă la marginea satului și Construcția apeductului 
magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în ca-
drul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o 
viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” 
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Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655322229654
Data publicării: 15 iunie 2022, 22:55
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655322229654?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 4 (patru).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4 Potrivit la MTender ofertanții sunt în cate-
goria Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655322229654?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 4 (patru).

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 232/22 din 11 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ALMAPE
IDNO 1017607004703
Date de contact 

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

Republica Moldova, or. Drochia, str. Șoseaua 
Sorocii 44/15, 069503030, maarin@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □        Nu □    
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

servicii de supraveghere tehnică 
la Construcția apeductului ma-
gistral de la s. Voloave spre loca-
litățile Volovița, tabăra de odih-
nă „La Dumbrava”, s. Alexandru 
cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. 
Slobozia-Cremene, r. Soroca cu 
construcția rezervorului de apă 
sau instalarea turnului de apă la 
marginea satului și Construcția 
apeductului magistral spre satul 
Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în 
cadrul proiectului „Apa – necesi-
tate primordială pentru o viață 
calitativă în Regiunea de Dez-
voltare Nord”

71521000-6 Unu

serviciu

224/S din 21 
iulie 2022

161 585,28 MDL 
fără TVA

0,6% din valoarea 
estimată a lucrărilor 

fără TVA.

Ofertantul nu este 
plătitor de TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 74/22 din 26 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.

gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală 
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție co-
mună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, con-
stituită pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și pro-
grame sectoriale, atrage resurse și implementează 
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță 
pentru stimularea creșterii economice durabile, parte-
neriatelor și spiritului antreprenorial.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Construcția aduc-

țiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu 
apă potabilă a locuitorilor din com. Iliciovca r. Florești; 
s. Sevirova, s. Ivanovca, com. Sevirova r. Florești; s. Tri-
fănești, s. Alexandrovca, com. Trifănești r. Florești și Ex-
tinderea rețelelor de apeduct în com. Izvoare, r. Florești 
în cadrul proiectului Apă pentru viață în Regiunea de 
Nord: raioanele Florești și Soroca 2
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Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653073616435    
Data publicării: 20 mai 2022, 22:20
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653073616435?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 4 (patru).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4 Potrivit la MTender ofertanții sunt în cate-
goria Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653073616435?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 4 (patru).

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 226/22 din 13 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ALDICONS SRL
IDNO 1003607005893
Date de contact 

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

Republica Moldova, or. Drochia, str. Sfatul Țării 
25, ap./of. 40, 069494075, birnazn@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □        Nu □    
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

servicii de supraveghere teh-
nică la Construcția aducțiunii 
și rețelelor de apeduct pentru 
aprovizionarea cu apă potabilă 
a locuitorilor din com. Iliciovca 
r. Florești; s. Sevirova, s. Ivano-
vca, com. Sevirova r. Florești; s. 
Trifănești, s. Alexandrovca, com. 
Trifănești r. Florești și Extinderea 
rețelelor de apeduct în com. Iz-
voare, r. Florești în cadrul proiec-
tului Apă pentru viață în Regiu-
nea de Nord: raioanele Florești și 
Soroca 2

71521000-6 Unu

serviciu

216/S din 23 
iunie 2022

251 813,18 MDL cu 
TVA

0,7% din valoarea 
estimată a lucrărilor 

cu TVA.

Ofertantul este plă-
titor de TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 75/22 din 26 iulie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.

gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală 
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție co-
mună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, con-
stituită pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și pro-
grame sectoriale, atrage resurse și implementează 
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță 
pentru stimularea creșterii economice durabile, parte-
neriatelor și spiritului antreprenorial.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Stația de epurare a 

apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în 
cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regio-
nale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647623540661    
Data publicării: 18 martie 2022, 19:12
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647623540661?tab=contract-notice
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 2 (doi).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2 Potrivit la MTender ofertanții sunt în cate-
goria Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647623540661?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 2 (doi).

 
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. 228/22 din 15 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ATAR INTER SRL
IDNO 1015600010057
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion In-
culeț 25, 022797105, 060938664, atarinter@
mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □        Nu □    
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

servicii de supraveghere tehni-
că la Stația de epurare a apelor 
uzate cu debitul 1500 m3/zi din 
orașul Florești în cadrul pro-
iectului „Construcția stației de 
epurare regionale și extinderea 
rețelelor de canalizare în or. Flo-
rești”

71521000-6 Unu

serviciu

218/S din 23 
iunie 2022

327 950,64 MDL cu 
TVA

0,9% din valoarea 
estimată a lucrărilor 

cu TVA.

Ofertantul este plă-
titor de TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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.11  din  27.07.2022                  

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 contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Licitație Publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri       

Servicii       

Lucrări  +

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a drumului public local  L83 R14 
Oclanda – Cremenciug 

(s. Oclanda), 2022-2025”

Anunțul de participare Nr. 21058389, ocds-b3wdp1-MD -1655283992923  

Data publicării: 15.06.2022

Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21058389 

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:  nu

Pe cale electronică:  prin SIA RSAP
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 11 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire SRL ”Primaterax - Nord”
IDNO 1006602011124

Date de contact 

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

or.Rîșcani, str. Eternității 3/9,  telefon 0788 84 390, e-mail –prima-
terax-nord@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da +       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reparație capitală a drumului 
public local  L83 R14 Oclanda – Cremen-
ciug 

(s. Oclanda), 2022-2025”

45200000-9  Conform caietu-
lui de sarcini

 Nr.7 din 
19.07.2022

9 841 127,92

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

4. Alte informații: 

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

Nu +       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu  +       

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  ____.___.2022                   

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 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate cen-
trală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

--

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

servicii

Obiectul de achiziție Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, asigu-
rare casco și asigurare de accidente pentru anul 2022-2023

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: 27.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653652916046/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total:4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 36 din 04.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ASTERRA GRUP S.A.
IDNO 1006600032750
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. București 81

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto, asigurare 
casco și asigurare de accidente 
pentru anul 2022-2023

66500000-5

1 buc.

119 din 
12.07.2022 716 172,86

Total 716 172,86
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 X        

Da □        

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 ---

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  ____.___.2022                   

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 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

--

 
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 prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

servicii

Obiectul de achiziție Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: 03.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654239631578

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total:3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 35 din 04.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire CLIMATSISTEM SRL
IDNO 1003600002217
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. Ștefan Neaga 66

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de deservire tehnică a apa-
ratelor de aer condiționat 98300000-6 401 buc. 120 din 

12.07.2022 240 600,00

           Total 240 600,00
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 X        

Da □        

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 ---

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 135/22AA din 01.08.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021

022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de reînnoire și mentenanță pentru pro-
dus program „IBM Informix Enterprise Edition”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655978981404
Data publicării: 23.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-no-
tice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Licitaţie electronică

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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 303/22 din 20.07.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziții publice/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „S & T Mold” SRL

IDNO 1002600033173

Date de contact 

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

MD-2069, str. Calea Ieșilor, 8, mun. Chișinău, tel. 022 837960; e-mail: 
office@snt.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

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA, lei

1

Servicii de reînno-
ire și mentenanță 
pentru produs 
program „IBM In-
formix Enterprise 
Edition”

„S & T 
Mold” SRL 72261000-2 --//--

Nr. 885

din 
01.08.2022

4 261 429,20

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:office@snt.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 136/22AA din 01.08.2022   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

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/ acordului-ca-
dru

Bunuri

Obiectul de achiziție Calculatoare
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652416961009

Data publicării: 13.05.2022
Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1652416961009?tab=con-
tract-notice

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

Nr. oferte primite Total: 3 (trei)
De la operatori economici care sunt între-
prinderi mici și mijlocii: 3 (trei)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3 (trei)

 
 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 300/22 din 19.07.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „BTS Pro” SRL
IDNO 100860001565
Date de contact 

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

MD-2059, str. I. Creangă, nr. 6V mun. Chi-
șinău, tel. 022870140;                 

e-mail: office@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Denumire „Accent Electronic” SA
IDNO 1003600023124
Date de contact 

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

MD-2001, str. Bulgară, 33/1, mun. Chiși-
nău, tel. 022234569;                 

e-mail: corporate@accent.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 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,
inclusiv TVA, 

lei

1
Lotul nr. 1

Notebook cu ac-
cesorii

„Accent 
Electronic” SA

30213300-8

20 buc.
Nr. 887 din 
01.08.2022

310 800,00

2
Lotul nr. 2

Notebook cu ac-
cesorii

„Accent 
Electronic” SA 41 buc. 491 262,00

3
Lotul nr. 3

Notebook cu ac-
cesorii

„BTS Pro” SRL 3 buc. Nr. 888 din 
01.08.2022 122 310,00

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

mailto:office@bts.md
mailto:corporate@accent.md
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr.        din                    2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000185
Adresa str. N. Starostenco 30
Număr de telefon/fax 022-574-156
E-mail vama@customs.gov.md
Adresa de internet www.customs.gov.md
Persoana de contact Alina Buraga
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituție publică, servicii publice

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Dispozitive de sigiliu vamal
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653889927453

Data publicării: 30.05.2022
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/36187

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții 

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
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.  din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:



96

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7006 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

Denumire „Olimp” SRL
IDNO 1002600041376
Date de contact 

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

str.Calea Basarabiei 28/2,  mun. Chișinău, www.lockin.
md, Lubenschii Alexandr, 078788885, info@lockin.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da         
Asociație de operatori economici  Nu 

Subcontractanți Nu 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Dispozitive de sigiliu vamal

35121500-3 200000 buc Nr.        din 
________2022 

5000000,00 MDL

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

http://www.lockin.md
http://www.lockin.md
mailto:info@lockin.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 01 august 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 olga.gherman@adm.utm.md 
Adresa de internet https://www.utm.md 
Persoana de contact Olga Gherman
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Publică de învăţământ superior

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Computere de birou tip All-in-One și Consumabile pentru impri-
mante în cadrul Proiectului nr. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPP-
KA2-CBHE-SP „Moldova Higher Education Leadership and Mana-
gement / MHELM”

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652444137219

Data publicării: 13 mai 2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652444137219?tab=contract-notice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

mailto:olga.gherman@adm.utm.md
https://www.utm.md
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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. 4 din 08 iulie 2002 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “ACCENT TEHNO” SRL
IDNO 1002600037469
Date de con-
tact 
(adresa/ te-
lefon/ fax/ 
e-mail/ pagi-
na web)

Adresa MD-2012, mun. Chișinău,                str. 
Armenească, 30

Telefon +373 22 57- 79-84

E-mail tehno@accent.md 

Pagina web www.accent.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/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1. LOT 1 Computer de 
birou tip All-in-One 30213300-8 84 bucăți Nr. 12 din 22.07.2022 1.333.080,00

Denumire “BTS PRO” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

Adresa MD-2069, mun. Chișinău,                str. Ion 
Creangă, 6V

Telefon +373 22 87-01-40

E-mail office@bts.md 

Pagina web www.bts.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/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

LOT 2 Consumabile pentru imprimante

mailto:tehno@accent.md
http://www.accent.md
mailto:office@bts.md
http://www.bts.md
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2.1
Cartuș color pentru im-
primantă HP Color La-
serJet Pro MFP M280nw

30125100-2 2 seturi

Nr. 13 din 22.07.2022 23.915,00

2.2 Cerneală pentru impri-
mantă Epson L805 30192112-9 1 set

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 pro-
gram finanțat din fonduri 
ale UE

Nu  □     

Da  □     

Publicarea anterioară în JOUE pri-
vind contractul (contractele) la care 
se referă anunțul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluțio-
narea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție bănci de așteptare, scaune, cuiere
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654068538509

Data publicării: 01.06.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1654068538509

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Limani-Grup”

IDNO 1008600031193

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Denumire SRL ”A.G. Mobgrup”

IDNO 1011907000655

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. Lot. Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

Lot 7 Lot 7 39100000-3 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 15 330,00

Lot 1-6, 8 Lot 1-6, 8 39100000-3 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 232 161,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   1       din 29.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Șofrîncani

Localitate s. Șofrîncani, rl Edineț MD-4641

IDNO 1007601008650

Adresa s. Șofrîncani, rl Edineț MD-4641

Număr de telefon/fax 024668770,024668236

E-mail primaria.sofrincani@mail.ru

Adresa de internet -

Persoana de contact Priseajniuc Vladimir, 024668236, primaria.sofrincani@mail.
ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reparația drumurilor locale din s. Șofrîncani, rl Edineț

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658217279696
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658217279696?tab=contract-notice
Data publicării: 19.07.2022

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA Drumuri Briceni
IDNO 1003604005869

Date de contact 

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

Контактный номер: 
076770443

Эл. адрес: 
briceni.drum@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reparația drumurilor locale din s. 
Șofrîncani, rl Edineț

45200000-9 1 lucrări Nr. 39 din 
05.08.2022

445284,13

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:briceni.drum@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653647638318 din __.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de partici-
pare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri V □               Servicii □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Reactive și consumabile de laborator

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653647638318
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057269/
Data publicării/transmiterii: 27.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637056778249
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637056778249
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1653647638318 din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

I. 

Denumire Ecochimie SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Valea Crucii, 2, ap.85, tel.0-22-52-
34-32

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Acid sulfuric, H2SO4, Puritatea 
analitică sau chimică, 0,5kg

33696500-0 4 Nr.124 din 
25.07.2022 298,752

2 Azur Eozin Romanovschi 33696500-0 60 Nr.124 din 
25.07.2022 18288

3 Clorură de natriu, Puritatea analiti-
că sau chimică, 0,5-1kg

33696500-0 3 Nr.124 din 
25.07.2022 214,788

4 Vacutainer K3 EDTA (3,6mg, 2ml) 33696500-0 60000 Nr.124 din 
25.07.2022 83520

II. 

Denumire GBG-MLD SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2, tel.0-22-54-73-
73

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637056778249
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Țoliclon Anti-D super, 100 doze, 10 
ml

33696500-0 400 Nr.125 din 
25.07.2022 3840

2 Țoliclon Anti-A, 100 doze, 10 ml 33696500-0 400 Nr.125 din 
25.07.2022 2400

3 Țoliclon Anti-B, 100 doze, 10 ml 33696500-0 400 Nr.125 din 
25.07.2022 2400

4 Țoliclon Anti-AB, 100 doze, 10 ml 33696500-0 20 Nr.125 din 
25.07.2022 168

5 Ulei de imersie, 100ml 33696500-0 1 Nr.125 din 
25.07.2022 328,8

III.

Denumire Mic-Tan SRL
IDNO 1002600038282
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Independenței, 44/34, tel.0-22-
21-25-70

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Acid azotic, HNO3, Puritatea analitică 
sau chimică, 0,5kg

33696500-0 1 Nr.126 din 
25.07.2022 135,6

2 Citrat de natriu, 3 substituit, Puritatea 
analitică sau chimică, 0,1-0,2kg

33696500-0 1 Nr.126 din 
25.07.2022 213,6

3 Glicerina, Puritatea analitică sau chi-
mică, 0,5 kg

33696500-0 1,5 Nr.126 din 
25.07.2022 118,8

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 □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _2_ din 18.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLT ”Dimitrie Cantemir”
Localitate Mun Chusinau
IDNO 1016620007593
Adresa Mun Chisinau, bd.Dacia 28/3
Număr de telefon 022 77 25 14
Număr de fax
E-mail oficial dcantemir.chisinau@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

079541336

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri * 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de reparație a acoperișului
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 650000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21055522
Link:ocds-b3wdpl-MD-1650604664793

Data publicării anunțului de participare 22.04.22
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     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]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL „Etalon Construct”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2022-0000003104

Data:10.06.22
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:96568,80

Inclusiv TVA:115882,56
Termen de valabilitate 31.12.22
Termen de execuție 31.12.22

 
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 [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)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_Majorăm suma contractului cu 12404,47 lei, în legatura lucrări neprevazute.După majorarea suma contractului este 
128287,03 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”Etalon Con-
struct” SRL

Nr2 18.08.22 106905,86 128287,03

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6/A din 22.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” com. Sipoteni
Localitate Com. Sipoteni, r-ul Călărași
IDNO 1012620012317
Adresa Com. Sipoteni
Număr de telefon 024476259
Număr de fax 024476708
E-mail oficial info@ltme.md
Adresa de internet Ltme.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dragancea Elena, tel. 060684241

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru perioada 

ian.-mai 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: 21049120
Link: ocds-b3wdp1-MD-1640159112156

Data publicării anunțului de participare 22 decembrie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu  V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL Plagrisfam

SRL Serolan

Fabrica de unt din Floresti SRL

Carmez Processing SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru SRL Plagrisfam nr.05

SRL Serolan nr. 04

Fabrica de unt din Floresti SRL nr.01

Carmez Processing SRL nr.02
Data: 12 ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:SRL Plagrisfam- 210529,60 lei

SRL Serolan- 37670,20 lei

Fabrica de unt din Floresti SRL 63391,99 lei

Carmez Processing SRL-99621,26 lei
Inclusiv TVA:SRL Plagrisfam -246655,50 lei

SRL Serolan -43370,00 lei

Fabrica de unt din Floresti SRL – 69827,80 lei

Carmez Processing SRL -119547,00 lei
Termen de valabilitate 31.08.2022
Termen de execuție 31.05.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  v

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Lege Nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

NU

Alte informații relevante
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Acord nr 24 din 22.08.2022 privind micșorarea contractului cu 604,00 lei

Lotul 1:

1. Poziția 1: „Pâine din făină  integral” se majorează cu 385,20 kg;

2. Poziția 2: „Pâine din făină de calitate superioara”  se majorează cu 271,78 kg;

3. Poziția 3:  „Pâine din făină de porumb calitate superioară” se micșorează cu 92,8 kg;

4. Poziția 3: „Chiflă cu mac” se micșorează cu 902 buc;

5. Poziția 4: Ineluș cu arahide de 0.065 kg  se micșorează cu 888 buc;

6. Poziția 5: Turta Dulce se micșorează cu 6 kg;

Acord nr 25 din 22.08.2022 privind micșorarea contractului cu 72775,94 lei

Lotul 5:

1. Poziția 2: „Orez”  se micșorează cu 74,00 kg

2. Poziția 3: „Hrișcă” se micșorează cu 57,40 kg

3. Poziția 4: „Paste făinoase”  se micșorează cu 13,00 kg

4. Poziția 5: „Crupe de grâu”  se micșorează cu  31,40 kg

5. Poziția 6: „Crupe de gris”   se micșorează cu 161,00 kg

6. Poziția 7: „Crupă de porumb ”  se micșorează cu 49,00 kg

7. Poziția 9: „Zahăr ”  se micșorează cu 168,00 kg

8. Poziția 10: „ Sare iodată ”  se micșorează cu 17,00 kg

9. Poziția 11: „Tăieței de casa”  se micșorează cu 16,6 kg

10. Poziția 12: „Orez prefert”  se micșorează cu 20,90 kg

Lotul 6:

1. Poziția 1: „Mazăre uscată ” se micșorează cu 10,00 kg

2. Poziția 2: „Fasole” se micșorează cu 7,6 kg;

3. Poziția 3: „Linte” se micșorează cu 57,70 kg

Lotul 8:

1. Poziția 1: „Ulei se micșorează cu 105,17 l

2. Poziția 2: „Ulei din germeni de porumb presat la rece se micșorează cu 30 l

Lotul 9 :

1. Poziția 1: „Mazăre verde conservată” se micșorează cu 20,53 kg;

2. Poziția 2: „Pastă de tomate ”  se micșorează cu 30,96 kg;

3. Poziția 3: „Suc”   se micșorează cu 308,00 kg;

4. Poziția 4: „Suc 1 l” se micșorează cu 60,00 kg;

5. Poziția 5:„ Suc 0,2 l” se micșorează cu 673,00 kg;

6. Poziția 6: „Borș acru ” se micșorează cu 44,00 l;

7. Poziția 7: „Dulceață” se micșorează cu 19,41 kg;

Lotul 10:

1. Poziția 1: „Ceai negru” se micșorează cu 7,6 kg;

Lotul 11:

2. Poziția 2: „Lamâie” se micșorează cu 35,1 kg;

3. Poziția 3: „Tangerine (Clemantine) se micșorează cu 13,96 kg;
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4. Poziția 4„Banane” se micșorează cu 787,8 kg;

Lotul 12:

1. Poziția 1: „Stafide”se micșorează cu 3,00 kg;

Lotul 13:

2. Poziția 1: „Clătite cu brânză dulce și stafide” se micșorează cu 198,4 kg;

Lotul 14:

3. Poziția 1 „Peste congelat” se micșorează cu 12,50 kg

Acord nr 26 din 22.08.2022 privind micșorarea contractului cu 76533,68 lei

Lotul 2:

1. Poziția 1: „Piept de găină” se micșorează cu 293,34 kg;

2. Poziția 2: „Mușchi de vițel (tânăr)”  se micșorează cu 140,00 kg;

3. Poziția 3:  „Carne de porc” se micșorează cu 255,54 kg;

4. Poziția 3: „Sold de găina dezosat” se micșorează cu 224,81 buc;

Acord nr 27 din 22.08.2022 privind micșorarea contractului cu 17237,37  lei

Lotul 4:

1. Poziția 1: „Cașcaval” se micșorează cu 30,469 kg;

2. Poziția 2: „Unt  se micșorează cu 48 kg;

3. Poziția 3:  „Lapte pasteriorizat” se micșorează cu 397 l;

4. Poziția 4: „Smântână” se micșorează cu 14,00 kg;

5. Poziția 5: „Brânzică neglazurată” se micșorează cu 17 buc;

6. Poziția 6: „Iaurt natural” se micșorează cu 143 buc;

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Toate pozițiile enumerate mai sus  se micșorează deoarece sau preconizat mai multe kg pentru alimentarea elevilor 
cl. V-XII contra plata, dară eu nu au fost conform planificărilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 
22.08.2022 fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
SRL Plagrisfam 25 22.08.2022 149622,55 173879,56
SRL Serolan 24 22.08.2022 37189,36 42766,00
Fabrica de unt din Flo-
resti SRL

27 22.08.2022 47798,21 52590,43

Carmez Proces-
sing SRL

26 22.08.2022 35843,78 43013,32

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __б/н__ din __23.08.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Михайлова Дина (068371109)

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Овощи и фрукты для нужд подведомственных 

учреждений примарии мун. Комрат с января по 
июнь 2022г.

Cod CPV 15300000-1
Valoarea estimată a achiziției 448 874,06
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637221022793

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

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

№26 от 10.12.2021

Denumirea operatorului economic  Srl Alim Total 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637221022793
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru №403
Data: 10.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

№403 от 10.12.2021 SRL Alim Total 234  942,23 
молдавских леев,

Inclusiv TVA: 

403 от 10.12.2021 SRL Alim Total 281 930,68 
молдавских леев,

Termen de valabilitate До 30.08.2022
Termen de execuție До 30.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

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

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

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

Micșorarea valorii contractului  

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

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

_____ Во второй половине 2021 года был проведен тендер на продовольственные продукты питания. Был 
заключен договор с победителем – Srl Alim Total

 Срок действия договора до 30 августа 2022 года. 

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____ В связи с обстановкой, сложившейся в соседней стране и резким ростом цен , опираясь на закон РМ 
№131, ст. 76 (2.a) возникла необходимость в заключении дополнительного соглашения на уменьшение 
суммы договора.

 Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__26__din 
_10.12.2021_ a fost încheiat acordul adiţional privind ___ Micșorarea valorii contractului __

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Srl Alim Total №403 23.12.2022 51 648,61 61978,33
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11 din 23.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1007601009417
Adresa Strada Bulgară 41/A
Număr de telefon 022271022
Număr de fax
E-mail oficial dets_contracte@mail.ru 
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pălitu Efimia

022271022; 069751468
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără Publicare 
Obiectul achiziției Servicii de alimentarea copiilor din cadrul Taberei de 

Odihnă Cireșarii și Taberele cu sejur de zi   subordona-
te DETS s.Centru și instituțiilor la autonomie financiară 
pentru perioada 03.06.2022-17.08.2022

Cod CPV 55510000-8
Valoarea estimată a achiziției 2902015,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:11
Link: 

Data publicării anunțului de participare 17.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

17.05.2022

Denumirea operatorului economic IM Liceist 

mailto:dets_contracte@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:11/S 
Data:17.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2418345,83
Inclusiv TVA: 2902015,00

Termen de valabilitate 03.06.2022
Termen de execuție 30.08.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic În baza art.76 alin (7), punct 2(a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

1. Se micșorează suma contractului cu suma de – 476868,00 mii lei  de la suma inițială a contractului de 
2902015 lei la suma de 2425147,00 mii lei , deoarece  sau format economii dat fiind faptul că n-au fost reali-
zate 100% toate, astfel banii vor fi redirecționați spre alte necesități ale instituției..

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

2. Se micșorează suma contractului cu suma de – 476868,00 mii lei  de la suma inițială a contractului de 
2902015 lei la suma de 2425147,00 mii lei , deoarece  sau format economii dat fiind faptul că n-au fost reali-
zate 100% toate, astfel banii vor fi redirecționați spre alte necesități ale instituției..

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 23.08.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului  cu -476868,00 mii lei  

Denumire 
operator eco-

nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM Liceist 23.08.2022 11/S -397390,00 -476868,00

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

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1619179973561-3 din 16.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 212296

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale 
cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, 
Hîncești

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 12 671 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619179973561

https://e-licitatie.md/achizitii/23685/lucrari-de-intretinere-peri-
odica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte

Data publicării anunțului de participare 23.04.2021

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

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului 
rutier pentru drumuri publice naționale

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

04.06.2021

Denumirea operatorului economic SRL „Dromas Cons”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 06-14/157

Data 11.06.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 9 677 796,50

Inclusiv TVA: 11 613 355,81

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 30.09.2021

http://www.mtender.gov.md
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este in curs de executie.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza proceselor-verbale din 10.09.2021, 18.10.2021, 22.12.2021, 29.12.2021, grupul de lucru în com-
ponența:

- Drucec Ion, director adjunct al ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”,

- Triboi Petru, şef al Direcţiei întreţinere drumuri a ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”,

- Chiriac Andrei, responsabil tehnic al ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”,

- Dacin Piotr, director general SRL „Dromas-Cons”, Antreprenor general,

- Guzun Alexandru, director tehnic al SRL „Dromas-Cons”, Antreprenor general,

a constatat următoarele:

- pe sectorul de drum G70 Strășeni-Scoreni-Dănceni-R3, km 28,95 - 29,70 (construcția trotuarului) lucrările au 
fost executate conform cerințelor caietului de sarcini pe sectorul care permitea executarea acestora. A fost 
scurtată lungimea trotuarului, astfel, s-au exclus din volum fundația trotuarului și asfaltarea, în volum de 
100m2 - borduri 1000 x 200 x 80 – 68 buc. și borduri 1000 x 300 x 180 36 buc.; 

- pe sectorul de drum R.1 drum de acces spre or. Hâncești, km 2,00-2,90 nu a fost posibilă executarea lucrărilor 
de asfaltare în volumul de 306 m2; 

- pe sectorul de drum R3.1 drum de acces spre or. Hâncești, km 2,00-2,90 (sens giratoriu), nu a fost posibilă 
executarea întregului volum de lucrări (lucrări de frezare, decapare și așternere a stratului de fundație) care 
a fost inclus în caietul de sarcini. S-a exclus:

      - curățirea părții carosabile – 245m2,

      - frezarea denivelărilor – 83,5 m2,

      - frezarea asfaltului cu adâncimea de 10cm – 2 220m2,

      - decaparea – 125m3,

      - așternerea fundației din piatră spartă – 35m3;

- pe sectorul de drum R3.1 drum de acces spre or. Hâncești, km 2,00-2,90 (km 2+226,7 – km 2+900) au fost 
executate lucrări de decapare și așternere a stratului de legătură BAD22,4 pe o suprafață de 700 m2, cu 
grosimea de 6 cm, ulterior acoperit cu stratul de uzură BA16 pe toată suprafața de 13 194m2, cu grosimea 
de 5 cm. În urma verificării grosimii straturilor de asfalt unde a fost executată decaparea la km 2 + 600 dr., 
grosimea stratului de legătură  BAD22,4 a fost de 5,60 cm, diferența fiind de 4 mm. Astfel, au fost excluse 4 
mm din întreg volumul de 700 m2. În acest sens, s-au întocmit devizele de cheltuieli ale volumelor de lucrări 
care urmează au fost excluse din devizul general în prețurile ofertei adjudecate.

Beneficiarul a constatat că lucrările pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 0,00 – 0,59, nu au fost 
predate ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”. De remarcat că aceste lucrări nici măcar nu au început a fi 
executate, astfel, s-a atestat o întârziere de 32 zile
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Ulterior, conform demersului nr 07-04/4881 din 28.07.2022, ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, în 
calitate de beneficiar al contractului de antrepriză nr. 06-14/157 din 11.06.2021, a somat antreprenorul gen-
eral despre aplicarea răspunderii materiale pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, conform pct. 10.10 
la contract.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional nr. 3 din 16.08.2022 privind rezilierea contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA
               SRL „Dromas Cons” (-) 370 760,53
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ANUNȚ

privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 01  din 11 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Lăpușna
Localitate s. Lăpușna, r-nul Hîncești
IDNO 1007601005752
Adresa s. Lăpușna,str. A. Lapușneanu 100, r-nul Hîncești
Număr de telefon 026951236
Număr de fax 026951238
E-mail oficial contabil.lapusna@mail.ru
Adresa de internet www.hincesti.md
Persoana de contact Chiosa Ion, tel. 069061593, e-mail: contabil.lapusna@mail.

ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Publică
Obiectul achiziției Lucrari de construcție a sistemului de aprovizionare 

cu apă potabilă  și canalizare,

fintina arteziană in   s. Lăpușna, r-nul Hincesti
Cod CPV 45000000-7
Valoarea estimată a achiziției , lei fără TVA 17 740 000 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: AAP 201404580
Link: ---

Data publicării anunțului de participare 18.02.2014
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

---

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Ecologic National
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.04.2014

Denumirea operatorului economic SRL ,,Albinstal”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 26/04

Data: 02.04.2014

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fara TVA: 23 163332,50 lei
Inclusiv TVA: 27 795 999 lei

Termen de valabilitate Finalizarea lucrărilor
Termen de execuție 8 luni

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

Tipul modificărilor operate

Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezilierea contractului  +

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea   131  din 03.07.2015, art. 76, al. 7                                                                                                  

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 7  878 627,46 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al con-

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publi-
că/acordului-cadru

Nu +      

                                                                                       

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare :

Procedura a fost efectuată conform legislației. Lucrarile au fost executate și achitate din Fondul Ecologic Național in anii 
2014-2015 in sumă de 19 917 371,54 lei. În anii următori și pină în prezent alocații financiare  nu au fost și nu se prevăd.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
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Este necesară rezilierea  contractului nr.  26/04 din 02 aprilie 2014  privind achiziționarea lucrărilor de con-
strucție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă  și canalizare, fintina arteziană in   s. Lăpușna, 
r-nul Hîncesti, deoarece termenul de execuție a lucrărilor  a expirat,  iar alocații financiare în timpul apropiat 
nu se prevăd.

. 

VII. Rezultatele examinării:

        În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional nr. 01  din 11.08.2022 privind rezilierea contractului nr.  26/04 din 02 aprilie 2014  privind 
achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă  și canalizare, fintina arteziană 
in   s. Lăpușna, r-nul Hîncesti.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL ,,Albinstal” 6 565 522,88 I 7 7 878 627,46

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din  19.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Comunei Pelivan
Localitate Sat Pelivan
IDNO 1007601003323
Adresa Sat Pelivan
Număr de telefon 0235 68426/68247
Număr de fax 0235 68426
E-mail oficial primaria.pelivan@mail.ru
Adresa de internet www.primariapelivan.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Didenco Marina primaria.pelivan@mail.ru

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri v  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Renovarea retelei de iluminat  public din s. Cismea r-nul 

Orhei
Cod CPV 45300000-0
Valoarea estimată a achiziției 521420.91
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdpl-MD-1654778070683
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057165/

Data publicării anunțului de participare 09.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu v    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]v buget local

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic InstelPrim SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Nr:2022-0000000993

Data:21.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:367473.11

Inclusiv TVA:440967.73
Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 60 zile

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  v

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  v

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
 
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

II. ___________________________________________________________________________Modificarea da-
telor a achizițiilor este necesar să coincidă cu decizia  Consiliului Raional Orhei, deoarece au fost insuficiente surse 
financiare, pentru anul acesta s-a înregistrat contractul pe perioada de 2 ani, dar legea 181 art.66 p.3 prevede ca toate 
contractele multianuale se înregistrează la codul eco319120._____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Este necesară modificarea din motiv că codul IBAN și perioada contractului a fost menționată greșit.__ ___________
_________________________________________________________________________

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

InstelPrim SRL 367473.11 440967.73

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

Nr. 02/2022 din 18.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Romănești, r-nul Strășeni
Localitate s.Romănești, r-nul Strășeni
IDNO 1008601000732
Adresa s.Romănești, r-nul Strășeni
Număr de telefon 0-237-60-236
Număr de fax
E-mail primariaromanesti@yandex.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Savin  Isidor

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitaţie Publică
Nr. procedurii 907/15
Data deschiderii ofertelor 23.11.2015
Nr. BAP  85
Data publicării în BAP 06.11.2015
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări √
Obiectul de achiziție Lucrări la sistemul de canalizare și stației de epurare din s.Romă-

nești, r-nul Strășeni
Cod CPV 45332000-3
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu √

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: FEN, buget local
Data deciziei de atribuire a contractului 23.11.2015

Operatorului economic cîștigător REGAL-RENT SRL c/f: 1014600001861
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Date de contact ale  operatorului economic Mun.Chișinău, str.V.Vărzaru 5/2 -92

022-844-627

regal2015rent@gmail.com
Nr. contract de achiziție 11/2015

Data contract de achiziție 23.11.2015

Valoarea contractului de achiziție 31.939.995,32 lei

Termen de valabilitate Pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale aces-
tora

Termen de execuție 80 luni

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  √

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Hotărîre  Guvernului Nr.1129 din 21.11.2018
Valoarea modificărilor -10.164.888,16 lei
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

27.613.444,84 lei

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Da √

AA 1-02/2017 
DIN 04.05.2017

201704727  DIN 
04.05.2017 620.965,45 LEI

AA 1-01/2019 
DIN 27.02.2019

201902886  DIN 
27.02.2019 228.928,14 LEI

AA 1-01/2020 
DIN 24.01.2020

202002468  DIN 
24.01.2020 1.461.422,47 LEI

AA 1-01/2022 
DIN 11.02.2022

202205223  DIN 
11.02.2022 3.527.021,62 LEI

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantita-
tea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost iniţiată şi desfășurată procedura de ajustare a valorii contractului 
de achiziții publice a fost examinat Proces-verbal al grupului de lucru de ajustare a valorii contractului de achiziții publice 
din 05 iulie 2022  pentru Lucrări la sistemul de canalizare și stației de epurare din s.Romănești, r-nul Strășeni. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ajustarea valorii contractului este prevăzută în punctul 5 al prezentului contract. 

În timpul executării Lucrărilor la sistemul de canalizare și stației de epurare din s.Romănești, r-nul Strășeni, a apărut nece-
sitatea de efectuat modificari pentru implimentarea cu succes a proiectului.

mailto:regal2015rent@gmail.com
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VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, la art.76 alin. (7) permite modificare a valorii contractelor de achiziții publice 
în situații cînd modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractanta care acționează 
cu diligență nu ar fi putut sa le prevadă și nu afectează natura generală a contractului.

Au fost elaborate devizele de cheltuieli pentru modificări la proiectul Lucrări la sistemul de canalizare și stației de epurare 
din s.Romănești, r-nul Strășeni conform volumelor de lucrări modificate.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr. 02/2022 din 18.07.2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 02/2022 din 18.07.2022 privind:

micșorarea valorii contractului de achiziții publice pentru executarea lucrărilor Lucrărilor la sistemul de canalizare și stației 
de epurare din s.Romănești, r-nul Strășeni, cu suma de                  -10.164.888,16 lei.

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

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

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

:

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

de achiziții publice

Nr. 2 din 19.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Coșnița
Localitate s.Coșnița
IDNO 1007601009381
Adresa s.Coșnița, str.Păcii nr.51 r-nul Dubăsari
Număr de telefon 0248 44 491;0248 44 236
Număr de fax 0248 44 491
E-mail oficial primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de internet www.cosnita.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Mamulat

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă R  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Licitație publică
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 800971.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21058914
Link:ocds-b3wdpl-MD-1655965034754

Data publicării anunțului de participare 23.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri R     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se re-
feră la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

06.12.2021

Denumirea operatorului economic I.I.Prozorovski Lilian tel:022 38 45 95

SA Fabrica de unt din Florești tel:079941799

SC Villa Prodotti SRL tel:022 84 63 33

FPC Tiraston SRL tel:022 66 00 24
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

I.I.Prozorovski Lilian  nr.40 din 19.07.2022

SA Fabrica de unt din Florești nr.41 din 19.07.2022

SC Villa Prodotti SRL nr.42 din 19.07.2022

FPC Tiraston SRL nr.43 din 19.07.2022
Data:

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

I.I.Prozorovski Lilian  402426.65 lei

SA Fabrica de unt din Florești 269496.00 lei

SC Villa Prodotti SRL 219117.60 lei

FPC Tiraston SRL 38812.50 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  *

Majorarea valorii contractului  R

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Art.76 p7.1 lit.a) și p.7.2 lit.a)
Valoarea modificărilor I.I.Prozorovski Lilian  6075.50 lei
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

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

Nu R
Alte informații relevante

 
 
 
 
 
 

tel:022
tel:022


134

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7006 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

I.I.Prozorovski Lilian – valoarea contractului după modificare constituie 408502.15 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Indicare incorecta a cantității a produselor alimentare din Lotul X- Diverse produse alimentare a adus la mărirea valo-
rii contractului menționat mai sus.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru

Majorarea  cantității la produsele alimentare.

III. Rezultatele examinării:

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

I.I.Prozorovski Lilian – majorarea valorii contractului cu suma de 6075.50 lei, valoarea contractului după modificare 
constituind 408502.15  lei

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21047504  din 11.08.2022

1) Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate Mun. Chișinău, 
IDNO 1007601009565
Adresa str. Alecu Russo 57
Număr de telefon 022 499 661
Număr de fax 022 499 661
E-mail oficial detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Braga I./Chirița A.

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de alimentație penrtru elevii din cadrul insti-

tuțiilor de învățământ preuniversitar din sec. Ciocana, 
perioada 01.03.2022-23.12.2022

Cod CPV 55510000-8
Valoarea estimată a achiziției 13 052 370,80 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21047504
Link: https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

02.03.2022

Denumirea operatorului economic IMAP ”Adolescenta”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 1)Nr:47 IMAP ”Adolescenta”; c/f: 1007601009565

2) nr.10 I. P. L. T. cu profil  Sportiv nr.2; c/f: 
1014620001782

3) nr.9 IPLT ”Constantin Negruzzi”; c/f: 1013620007352

4) nr.9 Școala Primară nr.12 ”Anatol Popovici” c/f: 
1014620002147

5) nr.18 IPLT ”Toader Bubuiog” c/f: 1013620006366

6) nr.11 IPLT ”Olimp” c/f:

1014620005137

Data: 15.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

1) 6  741 778,50 lei

2) 2 645 627,55 lei

3) 917 402,60 lei

4) 1 170 700,00 lei

5) 920 985,80 lei

6) 592 872,00 lei
Inclusiv TVA: 

1) 6  741 778,50 lei

2) 2 645 627,55 lei

3) 917 402,60 lei

4) 1 170 700,00 lei

5) 920 985,80 lei

6) 592 872,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție pină la 23.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic 1) Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Min-

isterului Finanțelor nr. 223 din 01.03.2022 cu privire la normele 
financiare pentru alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de 
învățământ, publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 01.03.2022;

2) Ordinul nr. 332 din 07.03.2022, a DGETS mun. Chișinău, cu referință 
la punerea în aplicare a ordinului comun al Ministerului Educației și 
Cercetării și al Ministerului Finanțelor „Cu privire la normele financia-
re pentru alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ”. 

și art. 76, alin.7, pct.4 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
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Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Dispoziția 277-d din 22.06.2022 cu privire la distribuirea alocațiilor pre-
văzute în bugetul minicipal Chișinău, aprobat pentru anul 2022, către 
instituțiile de învățământ municipale și cultură

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

Nu sunt

Alte informații relevante Nu sunt

2) Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul nr.47  IMAP ”Adolescenta”din 15.03.2022 v-a constituit 2 710 163,30  lei

            Se micșorează cu suma Totală: -4 031 615,20 lei pentru următoarle Instituții:

nr. Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Suma pe instituţie alo-
cată

suma care se micșo-
rează

1 Școala Primară nr.82 955 158,75 lei 516 422,95lei
2 Școala Primară nr.83 2 198 866,50 lei 1 387 567,65 lei
3 Școala Primară nr.95 596 531,25 lei 346 589,55 lei
4 Gimnaziul ”Steleana Grama” 355 191,75 lei 214 870,85 lei
5 L.T.”Dacia” 566 493,75 lei 369 861,45 lei
6 LT „P.Zadnipru” 221 919,75 lei 146 115,70 lei
7 L.T.”G.Ghimpu” 559 440,00 lei 335 760,25 lei
8 Gimnaziul nr.74 ”V.Găină” 316 426,50 lei 179 053,90 lei
9 Școala Primară nr.19 416 778,75 lei 226 078,95 lei
10 Gimnaziul nr.75 ”Gimnaziul grădinița Cruzești” 166 711,50 lei 98 935,35lei
11 Gradinița Cruzești nr.75 256 668,75 lei 110 221,50 lei
12 Liceul Teoretic „Ștefan Voda” 131 591,25 lei 100 137,10 lei

Total micșorare - 4 031 615,20 lei

Contractul nr.10 IPLT cu Profil Sportiv nr.2

  IMAP ”Adolescenta”din 15.03.2022 v-a constituit 839 060,05 lei

nr. Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Suma pe instituţie alocată suma care se micșorează
1 IPLT cu Profil Sportiv nr.2 2 645 627,55 lei 1 806 567,50 lei

Total micșorare -1 806 567,50 lei

Contractul nr.9 IPLT „Constantin Negruzzi”

  IMAP ”Adolescenta”din 15.03.2022 v-a constituit 401 724,80 lei

   Se micșorează cu suma Totală: lei:

nr. Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Suma pe instituţie alocată suma care se micșorează
1 IPLT„Constantin Negruzzi” 917 402,60 lei -515 677.80 lei

Total micșorare -515 677.80 lei

Contractul nr.9 Școala Primara nr.12 „Anatol Popovici”

  IMAP ”Adolescenta”din 15.03.2022 v-a constituit 470 727,75 lei

nr. Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Suma pe instituţie alocată suma care se micșorează
1 Școala Primara nr.12 „Anatol Popovici” 1 170 700,00 lei -699 972.25 lei

Total micșorare -699 972.25 lei
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Contractul nr.18 IPLT „Tuoader Bubuiog”

  IMAP ”Adolescenta”din 15.03.2022 v-a constituit 422 540,00 lei

   Se micșorează cu suma Totală: lei: -498 445,80 lei

nr. Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Suma pe instituţie alocată suma care se micșorează
1 IPLT „Tuoader Bubuiog” 920 985,80 lei -498 445,80 lei

Total micșorare -498 445,80 lei

Contractul nr.11 IPLT „Olimp”

  IMAP ”Adolescenta”din 15.03.2022 v-a constituit 270 225,90 lei

   Se micșorează cu suma Totală: lei: -322 644,10 lei

nr. Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Suma pe instituţie alocată suma care se micșorează
1 IPLT „Olimp” 592 870,00 lei -322 644,10 lei

Total micșorare -322 644,10 lei

3) Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Finanțelor nr. 223 din 01.03.2022 cu privire la 
normele financiare pentru alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ, publicat în Monitorul Oficial nr. 
60 din 01.03.2022 și ordinul nr. 332 din 07.03.2022 a DGETS mun. Chișinău, cu referință la punerea în aplicare a ordi-
nului comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Finanțelor „Cu privire la normele financiare pentru 
alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ”, potrivit căruia începând cu 10.03.2022 au fost majorate 
normele financiare, stabilite pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special, 
secundar general, după cum urmează:

- Elevii clasa I-IV asigurați cu dejun cald – 15,85 lei elev/zi;

- Elevii grupelor cu program prelungit (20 la sută din numărul total de elevi ai grupelor cu program 
prelungit) – 30,20 lei elev/zi.

4) Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.58-ab din 09.11.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micșorarea valorii contractului

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IMAP ”Adolescenta”

c/f:1007601009565

40 11.08.2022 -4 031 615,20 lei -4 031 615,20 lei

IMAP ”Adolescenta”

c/f:1014620001782

10 11.08.2022 - 1 806 567,50 lei    - 1 806 567,50 lei

IMAP ”Adolescenta”

c/f:1013620007352

9 11.08.2022 -515 677,80  -515 677,80 lei
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IMAP ”Adolescenta”

c/f:1014620002147

9 11.08.2022 - 699 972,25 lei  - 699 972,25 lei

IMAP ”Adolescenta”

c/f:1013620006366

18 11.08.2022 -498 445,80 lei -498 445,80 lei

IMAP ”Adolescenta”

c/f:1014620005137

11 11.08.2022 -322 644,10 lei -322 644,10 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 169 din 01 septembrie 2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”

IDNO 1002600023242

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216

Adresa de e-mail ale entității contractante cancelaria@posta.md

Adresa de internet ale entității contractante www.posta.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@
posta.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 sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune, 

servicii poștale și financiare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod

CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 34631400-3 Anvelope buc. 228 Anvelope de vară și de 
iarnă 333 333,34

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

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 atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □

http://www.posta.md
http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.mtender.md
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Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)
Tipul procedurii de achiziție
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)

II. Alte informații:

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

2022

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

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

Nu □
Da □

Agenția Proprietății Publice MD-2012, Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 
tel/fax: +373 22 229 960/
+373 22 221-377 
office@app.gov.md

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din  01.09.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, 

str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-385-380, 022-436-388, 022-436-334
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-385-380, 022-436-388, 022-436-334

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în par-

te)

Lot1. 44163140-3
Achiziția elementelor con-
ductelor de abur a turbi-
nei ПТ-80/100-130/13 Nr.2

1/ set

Desen Tehnic 
Б-1278491 СБ 
Перепускные трубы 
ВД

Conform Caietului de 
Sarcini (Anexa nr.1; 
Anexa 2)

4 000 000,00

Lot.2. 44163140-3
Achiziția elementelor con-
ductelor de abur a turbi-
nei ПТ-80/100-130/13 Nr.3

1/ set

Перепускные 
трубы ВД чертёж 
Б-1278491 СБ

Conform Caietului de 
Sarcini (Anexa nr.1; 
Anexa 2)

3 600 000,00

Valoarea estimativă Totală pentru 2 Loturi 7 600 000,00

https://achizitii.md


143

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7006 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  similară 

în ultimii 3 ani
 
Alte informații:

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

01.09.2022

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

 
 
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
  din  01.09.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, 

str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-385-380, 022-436-388, 022-436-334
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-385-380, 022-436-388, 022-436-334

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

Lot 1 44163140-3
Achiziția elementelor con-
ductei principale de abur a 
Cazanului ТГМ- 96Б Nr.2

1/ set

Desen Tehnic 10723-
T Conform Caietului 
de Sarcini (Anexa 
nr.1; Anexa 2)

10 000 000,00

Lot 2 44163140-3
Achiziția elementelor con-
ductei principale de abur a 
Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3

1/ set

Desen Tehnic 10723-
T Conform Caietului 
de Sarcini (Anexa 
nr.1; Anexa 2)

10 500 000,00

Valoarea estimativă Totală pentru  2 Loturi 20 500 000,00

 
 
 
 

https://achizitii.md
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  similară 

în ultimii 3 ani
Alte informații:

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

01.09.2022

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 15.07.2022    

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-388, 022-436-357
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Cristina Gorgos
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale □      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Alte-
le: [Indicați]

Procedura de achiziție este aplicată sub inciden-
ța actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea materialelor de construcție  
Anunțul de participare Nr: 21057538
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6
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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.122 din 12.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire „Tincomerț Grup” SRL

IDNO 1006600012518

Date de contact 

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

Republica Moldova, or. Ocnița, str.50 Ani ai Biruin-
ței, 79/B

email: achizitii@megaconstruct.md

tel. 079123999
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți

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

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

2 637 480,00,00 lei inclusiv TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

„Tincomerț Grup” SRL

Lot 1 Nisip fin, (prăfos) 44110000-4 8000 m3 2022188 

din 15.07.2022
2 637 480,00

Lot 2 Pietriș concasat din 
calcar 44110000-4 600 m3

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:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr           din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Vopsea în asortiment
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării: 01.07.2022 ora 17:58
Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/37461

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 97 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Manticora” SRL
IDNO 1011600002683
Date de contact tel. 069 922 997, e-mail: manticora.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 contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

1 094 250,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare
1 195 000,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai ridicate
947 633, 50 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai scăzute

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 „Manticora” SRL 44800000-8 24 poziții
98 25.08.2022

1 313 100,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții sectoriale

nr.097

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6 
Număr de telefon 022-436-388, 022-436-347.
Număr de fax
E-mail oficial tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Olga Radnev, 022-436-334, 

radnev.olga@termoelectrica.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

□ Licitație deschisă  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Piese pentru turbine cu aburi.
Cod CPV 42113100-5
Valoarea estimată a achiziției 1 100 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21053989
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD- 1648452155546 

Data publicării anunțului de participare 28 martie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse □ (Buget propriu)

mailto:radnev.olga@termoelectrica.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1647929843819
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1647929843819
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Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

12.05.2022

Denumirea operatorului economic “HORUS“SRL

Nr. și data contractelor de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 2022097 

Data : 01.06.2022
Valoarea contractului de achiziție “HORUS“SRL Fără TVA: 788 154 lei 

Inclusiv TVA: 945 784,80 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție La comanda Beneficiarului conform necesităților reale, 

până la data de 15 iulie 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 Conform pct. nr. 7.4 din contractual nr. 2022097 din 

01.06.2022 : “În cazul în care în  circumstanțele care 
justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică 
prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor 
de executare, în cazul unei executări ulterioare a 
contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile 
modifică contractul prin acord - adițional, privind neîn-
deplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv 
modificarea termenilor în cazul suspendării și executării 
ulterioare a contractului.”

Punct 12.2 din contractual vizat prevede: “Părţile con-
tractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 
să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin 
acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstan-
ţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora 
și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contrac-
tului. Modificările și completările la prezentul Contract 
sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în 
scris și au fost semnate de ambele Părţi. “

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante Nu sunt
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

                     S.A. ”TERMOELECTRICA” ca urmare a desfășurării procedurii  nr. 21053989 a fost încheiat con-
tractul cu nr.2022097 din 01 iunie 2022 cu operatorul economic “HORUS “SRL, privind achiziționarea a 
pieselor pentru turbinele cu aburi în valoare de 945 784,80 lei inclusiv TVA, cu termenul de livrare: la comanda 
Beneficiarului, conform necesităților reale, până la data de 15 iulie 2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza scrisorii de la agentul economic „Horus” SRL prin care ne informează despre imposibilitatea de a executa 
în termen contractul  nr. 2022097 din 01.06.2022, cauzate de evenimente care nu depind de voința părților, și 
anume probleme de ordin logistic, cauzate de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, stipulate în Regula-
mentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile 
Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (Anexa nr. XVII) cu toate modificările ulterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, care au condus la interzicerea livrării și transportării/tranzitului produselor  produse în 
Rusia și Republica Belorus.

            VII.     Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție sectoriale nr. 21053989 din 
28.03.2022 la contractul nr. 2022097 din 01.06.2022 a fost încheiat acordul adițional Nr.1 modificarea ter-
menului de livrare a bunurilor.

Denumire operator eco-
nomic Termenul de livrare a bunurilor

“HORUS“SRL la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, până la data de 
31.12.2022.
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