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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2023

 Din 09.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Arvinte Irina, 022-222 -364
dispozitive@capcs.gov.md
irina.arvinte@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33000000-0

Obiectul de achiziții Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea 
Programului Naţional privind sănătatea și drepturile 
sexuale și reproductive pentru anul 2023 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V Nr. 

Lot
Denumire 
Lot

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea con-
tractantă

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

 Termenul 
de livrare

33
10

00
00

-1
 

1 Lot nr.1. 
Dispozitive 
intrauterine

TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă 
inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se 
acceptă doar dispositive medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale, iar participanții 
la procedura de achiziție trebuie să prezinte - extras/dovadă de 
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina 
amed.md, (extras semnată și ștampilată de către participant). Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre pro-
ducator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica 
codul în ofertă și trimiterea la 
pagina de descriere a produsului în formularul F4.1Termenul de valabil-
itate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din 
cel inițial. 

buc

2184

în două 
tranșe 
(martie 
2023, 
sep-
tembrie 
2023)

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
mailto:irina.arvinte@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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33

10
00

00
-1

 

2 Lot nr. 2. 
Prezervative 
din latex cu 
lubrifiere  

diametru 52 mm-54 mm, lungimea 180 mm-190 mm, grosimea 0,05-0,08 mm 
Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională). Se 
acceptă doar dispozitive medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale, iar participanții la procedura de achiziție trebuie să 
prezinte - extras/dovadă de înregistrare în 
Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina amed.md, (extras sem-
nată și ștampilată de către participant) Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/
descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea 
tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a 
se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formu-
larul F4.1. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai 
puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie

Buc

750000

în două 
tranșe 
(martie 
2023, 
sep-
tembrie 
2023)

II. 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; capacita-
tea 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

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. Ştefan 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 publi-
ce în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat 
pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 07.09.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu Hemofilie în scopul realizării 
Programului Național „Combaterea maladiilor rare” 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 Cod CPV Denumire 

Lot
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea 
estimată 
fără TVA

1  33600000-6 Cyclospori-
num 100 mg Capsulă 13000

ATC L04AD01. Forma farmaceutica Capsu-
le. Mod de administrare per os. Unitatea de 
masura capsula. Se acceptă medicamente 
autorizate în Republica Moldova ( la data 
deschiderii ofertelor). *Tranșe de livrare:  
-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Ia-

nuarie- Aprilie 2023 (40%), II tranșă: 
Mai-August 2023 (30%) , III tranșă: Septem-

brie-Decembrie 2023 (30%).

186195,67
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2  33600000-6
Factor IX de 
coagulare 

1000 UI
Flacon 1000

ATC B02BD04. Forma farmaceutica Pulbere+-
solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea 
de masura flacon.Se acceptă medicamente au-
torizate în Republica Moldova ( la data deschi-
derii ofertelor). Declarație privind respectarea 
condițiilor speciale de păstrare a medicamen-

telor pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC). *Tranșe de 
livrare:  

-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Ianuarie- 
Aprilie 2023 (40%), II tranșă: Mai-August 2023 
(30%) , III tranșă: Septembrie-Decembrie 2023 

(30%).

3174592,74

3 33600000-6
Factor IX de 
coagulare 

500 UI
Flacon 500

ATC B02BD04. Forma farmaceutica Pulbere+-
solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea 
de masura flacon.Se acceptă medicamente au-
torizate în Republica Moldova ( la data deschi-
derii ofertelor). Declarație privind respectarea 
condițiilor speciale de păstrare a medicamen-

telor pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC). *Tranșe de 
livrare:  

-IMSP Institutul Mamei și Copilului:  I tranșă: 
Februarie 2023 (40%), II tranșă: Iulie 2023 (30%) 

, III tranșă: Octombrie 2023 (30%). 

1013840,00

4 33600000-6
Factor VIII de 

coagulare 
1000 UI

Flacon 8000

ATC B02BD02. Forma farmaceutica Pulbere+-
solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea 
de masura flacon.Se acceptă medicamente au-
torizate în Republica Moldova ( la data deschi-
derii ofertelor).Declarație privind respectarea 

condițiilor speciale de păstrare a medicamente-
lor pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC).  *Tranșe de 

livrare:  
-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Ianuarie- 
Aprilie 2023 (40%), II tranșă: Mai-August 2023 
(30%) , III tranșă: Septembrie-Decembrie 2023 

(30%).

11639388,10

5 33600000-6
Factor VIII de 

coagulare 
500 UI

Flacon 500

ATC B02BD02. Forma farmaceutica Pulbere+-
solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea 
de masura flacon.Se acceptă medicamente au-
torizate în Republica Moldova ( la data deschi-
derii ofertelor).Declarație privind respectarea 

condițiilor speciale de păstrare a medicamente-
lor pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC).  *Tranșe de 

livrare:  
-IMSP Institutul Mamei și Copilului:  I tranșă: 

Februarie 2023 (40%), II tranșă: Iulie 2023 (30%) 
, III tranșă: Octombrie 2023 (30%). 

529920,00

6 33600000-6 Factor Wille-
brand 500 UI Flacon 1600

ATC B02BD06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. 
Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. 

Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în 
Republica Moldova ( la data deschiderii ofertelor)** În 
cazul ofertării unui medicament neautorizat în Repu-
blica Moldova (la data deschiderii ofertelor), operato-

rul economic participant va prezenta: 
Certificat GMP – copie și traducere lui în limba de stat 
sau rusă sau engleză (valabil la data deschiderii ofer-
telor), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului; 2. Dovada autorizării medicamentului 
ofertat pentru punere pe piaţă de Autorităţile Sigu-
re de Reglementare în domeniul medicamentului, 

membre ale Consiliului Internațional pentru armoni-
zarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz 
uman (ICH). Declarație privind respectarea condițiilor 
speciale de păstrare a medicamentelor pe parcursul 

livrării, (2ºC - 8ºC). *Tranșe de livrare:  
-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Ianuarie- Apri-

lie 2023 (40%), II tranșă: Mai-August 2023 (30%) 
, III tranșă: Septembrie-Decembrie 2023 (30%)

.                                                                                            IMSP 
Institutul Mamei și Copilului: I tranșă: Februarie 2023 

(40%), II tranșă: Iulie 2023 (30%) , III tranșă: Octombrie 
2023 (30%). 

7220500,18
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7 33600000-6

Factor Wille-
brand 500 

UI/ Factor VIII 
de coagulare 
500 UI Factor 

Willebrand 
500 UI/ Fac-
torul VIII de 
coagulare 

500UI

Flacon 1600

ATC B02BD06. Forma farmaceutica pulb.+solv./
sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de 

masura flacon.Se acceptă medicamente autori-
zate în Republica Moldova ( la data deschiderii 
ofertelor). Declarație privind respectarea condi-
țiilor speciale de păstrare a medicamentelor pe 

parcursul livrării, (2ºC - 8ºC).                       
 *Tranșe de livrare:  

-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: 
Ianuarie- Aprilie 2023 (40%), II tran-

șă: Mai-August 2023 (30%) , III tranșă: 
Septembrie-Decembrie 2023 (30%).                                                                                            

IMSP Institutul Mamei și Copilului: I tranșă: 
Februarie 2023 (40%), II tranșă: Iulie 2023 (30%) 

, III tranșă: Octombrie 2023 (30%). 

7220500,18

          Total: 30984936,86

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de an-
gajare 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.

Notă: Autoritatea contractantă în partea ce ține de loturile: lot.6 
Factor Willebrand 500 UI și lot.7 FactorWillebrand 500 UI/ Factor 
VIII de coagulare 500 UI Factor Willebrand 500 UI/ Factorul VIII de 
coagulare 500UI, va selecta oferta cîștigătoare conform criteriului 
cel mai scăzut preț fără TVA cu corespunderea tuturor cerințelor, 
atribuind doar unul din cele două loturi.

Alte informații:

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

07.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(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. Ştefan 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

Conducătorul grupului de lucru:                                            /semnat electronic/                                                                   Gheor-
ghe GORCEAG

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 08.09.2022 

privind “Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor 
aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022-222-445

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

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

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

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

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

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

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

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

sănătate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
lot

Co
d 

CP
V

Denumire Lot
Unitatea 

de 
măsură Ca

nt
it

at
ea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referință

Valoarea 
estimată fără 

TVA

1

33
60

00
00

-6 Biscuiți cu 
gust de fructe 
conținut redus 

de proteină. 
Cutie 0,1-1kg

kg 500

 Forma de prezentare: Biscuiți.Se admit produse ambalate 
în Cutii cu masa cuprinsă în diapazonul: 0,1 kg - 1 kg. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura kg. * Certifi-
cat de calitate a produselor - eliberat de producător cu 
indicarea conținutului de proteină și fenilalanină – copie 
– confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*  
Certificat privind siguranța alimentelor, emis de către un 
organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc).*Documen-
te confirmative, care să ateste că produsele ofertate sunt 
produse dietetice pentru destinație medicală specială. 
Declarație care garantează termenul de valabilitate restant 
la momentul livrării 80 % din cel inițial, dar nu mai puțin 6 
luni. Tranșe de livrare: I tranșă: 50 % Martie-Aprilie 2023, II 
tranșă: 50%: Septembrie-Octombrie 2023.

213066,62
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2

33
60

00
00

-6

Biscuiți cu 
gust neutru 

sau caramelă 
conținut redus 

de proteină. 
Cutie 0,1-1kg

kg 500

Forma de prezentare: Biscuiți.Se admit produse ambalate 
în Cutii cu masa cuprinsă în diapazonul: 0,1 kg - 1 kg. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura kg. * Certifi-
cat de calitate a produselor - eliberat de producător cu 
indicarea conținutului de proteină și fenilalanină – copie 
– confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*  
Certificat privind siguranța alimentelor, emis de către un 
organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc).*Documen-
te confirmative, care să ateste că  produsele ofertate sunt 
produse dietetice pentru destinație medicală specială. 
Declarație care garantează termenul de valabilitate restant 
la momentul livrării 80 % din cel inițial, dar nu mai puțin 6 
luni.Tranșe de livrare: I tranșă: 50 % Martie-Aprilie 2023, II 
tranșă: 50%: Septembrie-Octombrie 2023.

155649,20

3

33
60

00
00

-6

Cake-uri cu 
gusturi dife-
rite conținut 

redus de pro-
teină. Cutie 

0,1-1kg

kg 900

Forma de prezentare: cake.Se admit produse ambalate în 
Cutii cu masa cuprinsă în diapazonul: 0,1 kg - 1 kg. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura kg.* Certifi-
cat de calitate a produselor - eliberat de producător cu 
indicarea conținutului de proteină și fenilalanină – copie 
– confirmată prin semnătura electronică a Participantului 
*  Certificat privind siguranța alimentelor, emis de către un 
organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc). *Documen-
te confirmative, care să ateste că  produsele ofertate sunt 
produse dietetice pentru destinație medicală specială. 
Declarație care garantează termenul de valabilitate restant 
la momentul livrării 80 % din cel inițial, dar nu mai puțin 6 
luni. Tranșe de livrare: I tranșă: 50 % Martie-Aprilie 2023, II 
tranșă: 50%: Septembrie-Octombrie 2023.

313499,48

4

33
60

00
00

-6

Cereale cu 
conţinut redus 

de proteină 
cu gusturi 

diferite. Cutie 
0,1- 0,5 kg

kg 810

Forma de prezentare: Cereale cu conţinut redus de prote-
ină.Se admit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă 
în diapazonul: 0,1 kg - 0,5 kg. Mod de administrare per os. 
Unitatea de masura kg.* Certificat de calitate a produselor 
- eliberat de producător cu indicarea conținutului de pro-
teină și fenilalanină – copie – confirmată prin semnătura 
electronică a Participantului.* Certificat privind siguranța 
alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, 
BRCGS, FDA, etc). *Documente confirmative, care să ateste 
că  produsele ofertate sunt produse pentru destinație me-
dicală specială. Declarație prin care se garantează terme-
nul de valabilitate a produsului minim 1 an la momentul 
livrării. Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

606477,09

5

33
60

00
00

-6 Făină cu con-
ținut redus de 
proteină. Cu-
tie 0,3 -1 kg

kg 2500

Forma de prezentare: Pulbere, făină cu conținut redus 
de proteină.Se admit produse ambalate în Cutii cu masa 
cuprinsă în diapazonul: 0,3 kg - 1 kg. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura kg.* Certificat de calitate a 
produselor - eliberat de producător cu indicarea conținu-
tului de proteină și fenilalanină – copie – confirmată prin 
semnătura electronică a Participantului.* Certificat privind 
siguranța alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: 
ISO 22000, BRCGS, FDA, etc). *Documente confirmative, 
care să ateste că  produsele ofertate sunt produse pentru 
destinație medicală specială. Declarație prin care se garan-
tează termenul de valabilitate a produsului minim 1 an la 
momentul livrării.Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 
2023.

307228,80
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6

33
60

00
00

-6 Gris cu conti-
nut redus de 
proteina, for-
ma: semoule. 

Cutie 0,5 - 1 kg

kg 600

 Forma de prezentare: Gris, produs cu continut redus de 
proteina.Se admit produse ambalate în Cutii cu masa cu-
prinsă în diapazonul: 0,5 kg - 1 kg. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura kg.* Certificat de calitate a 
produselor - eliberat de producător cu indicarea conținu-
tului de proteină și fenilalanină – copie – confirmată prin 
semnătura electronică a Participantului.* Certificat privind 
siguranța alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: 
ISO 22000, BRCGS, FDA, etc). *Documente confirmative, 
care să ateste că  produsele ofertate sunt produse pentru 
destinație medicală specială. Declarație prin care se garan-
tează termenul de valabilitate a produsului minim 1 an la 
momentul livrării.Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 
2023.

137138,88

7

33
60

00
00

-6 Înlocțiitor de 
ou, cu conți-
nut redus de 
proteină. Cu-

tie 0,25 -0,5 kg

kg 360

Forma de prezentare: Înlocțiitor de ou.Se admit produse 
ambalate în Cutii cu masa cuprinsă în diapazonul: 0,25 kg 
- 0,5 kg. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 
kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de produ-
cător cu indicarea conținutului de proteină și fenilalanină 
– copie – confirmată prin semnătura electronică a Partici-
pantului*.*  Certificat privind siguranța alimentelor, emis 
de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc). 
*Documente confirmative, care să ateste că, produsele 
ofertate sunt produse pentru destinație medicală specială. 
Declarație prin care se garantează termenul de valabilitate 
a produsului minim 1 an la momentul livrării. Tranșe de 
livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

125893,49

8

33
60

00
00

-6 Lapte praf cu 
conținut redus 

de proteină. 
Borcan 0,3 -0,5 

kg

kg 269

Forma de prezentare: Pulbere, lapte praf. Se admit produ-
se ambalate în Borcane cu masa cuprinsă în diapazonul: 
0,3 kg - 0,5 kg. Mod de administrare per os. Unitatea de 
masura kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de 
producător cu indicarea conținutului de proteină și feni-
lalanină – copie –confirmată prin semnătura electronică a 
Participantului * Certificat privind siguranța alimentelor, 
emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, 
FDA, etc). *Documente confirmative, care să ateste că  pro-
dusele ofertate sunt produse pentru destinație medicală 
specială. Declarație prin care se garantează termenul de 
valabilitate a produsului minim 1 an la momentul livrării.
Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

121701,29

9

33
60

00
00

-6 Orez cu conți-
nut redus de 
proteină. Cu-
tie 0,3 -1 kg

kg 1200

Forma de prezentare: orez cu conținut redus de proteină.Se ad-
mit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă în diapazonul: 
0,3 kg - 1 kg. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 
kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de producător cu 
indicarea conținutului de proteină și fenilalanină – copie – con-
firmată prin semnătura electronică a Participantului.* Certificat 
privind siguranța alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: 
ISO 22000, BRCGS, FDA, etc). *Documente confirmative, care să 
ateste că produsele ofertate sunt produse pentru destinație me-
dicală specială. Declarație prin care se garantează termenul de 
valabilitate a produsului minim 1 an la momentul livrării. Tranșe 
de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

219202,51

10

33
60

00
00

-6

Paste cu con-
ținut redus de 
proteină for-
ma: anellini/

short spaghe-
tti. Cutie 0,5 

- 1 kg

kg 700

Forma de prezentare: Paste cu conținut redus de proteină.Se 
admit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă în diapazonul: 
0,5 kg - 1 kg. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 
kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de producător cu 
indicarea conținutului de proteină și fenilalanină – copie – con-
firmată prin semnătura electronică a Participantului*  Certificat 
privind siguranța alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: 
ISO 22000, BRCGS, FDA, etc).*Documente confirmative, care să 
ateste că  produsele ofertate sunt produse pentru destinație me-
dicală specială. Declarație prin care se garantează termenul de 
valabilitate a produsului minim 1 an la momentul livrării. Tranșe 
de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

165115,21
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11

33
60

00
00

-6 Paste cu con-
tinut redus 

de proteina, 
forma : ditali. 

Cutie 0,5 - 1 kg

kg 700

Forma de prezentare: Paste cu conținut redus de proteină.
Se admit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă în 
diapazonul: 0,5 kg - 1 kg. Mod de administrare per os. 
Unitatea de masura kg.* Certificat de calitate a produselor 
- eliberat de producător cu indicarea conținutului de pro-
teină și fenilalanină – copie – confirmată prin semnătura 
electronică a Participantului*  Certificat privind siguranța 
alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, 
BRCGS, FDA, etc).*Documente confirmative, care să ateste 
că  produsele ofertate sunt produse pentru destinație me-
dicală specială. Declarație prin care se garantează terme-
nul de valabilitate a produsului minim 1 an la momentul 
livrării. Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

94791,65

12

33
60

00
00

-6

Paste cu con-
tinut redus de 
proteina, for-
ma : fettucci-

ne /tagliatelle. 
Cutie 0,5 - 1 kg

kg 700

Forma de prezentare: Paste cu conținut redus de protei-
nă. Se admit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă 
în diapazonul: 0,5 kg - 1 kg.Mod de administrare per os. 
Unitatea de masura kg.* Certificat de calitate a produselor 
- eliberat de producător cu indicarea conținutului de pro-
teină și fenilalanină – copie – confirmată prin semnătura 
electronică a Participantului*  Certificat privind siguranța 
alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, 
BRCGS, FDA, etc).*Documente confirmative, care să ateste 
că  produsele ofertate sunt produse pentru destinație me-
dicală specială. Declarație prin care se garantează terme-
nul de valabilitate a produsului minim 1 an la momentul 
livrării. Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

184458,65

13

33
60

00
00

-6 Paste cu con-
tinut redus de 
proteina, for-

ma : spaghetti. 
Cutie 0,5 - 1 kg

kg 700

Forma de prezentare: Paste cu conținut redus de proteină.
Se admit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă în 
diapazonul: 0,5 kg - 1 kg. Mod de administrare per os. 
Unitatea de masura kg.* Certificat de calitate a produselor 
- eliberat de producător cu indicarea conținutului de pro-
teină și fenilalanină – copie – confirmată prin semnătura 
electronică a Participantului*  Certificat privind siguranța 
alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, 
BRCGS, FDA, etc).*Documente confirmative, care să ateste 
că produsele ofertate sunt produse pentru destinație me-
dicală specială. Declarație prin care se garantează terme-
nul de valabilitate a produsului minim 1 an la momentul 
livrării.Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023. 

88867,10

14

33
60

00
00

-6 Paste cu con-
tinut redus 

de proteina, 
forma :fusilli. 

Cutie 0,5 - 1 kg

kg 700

Forma de prezentare: Paste cu conținut redus de proteină.
Se admit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă în dia-
pazonul: 0,5 kg - 1 kg. Mod de administrare per os. Unitatea 
de masura kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat 
de producător cu indicarea conținutului de proteină și fe-
nilalanină – copie – confirmată prin semnătura electronică 
a Participantului*  Certificat privind siguranța alimentelor, 
emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, 
etc).*Documente confirmative, care să ateste că  produsele 
ofertate sunt produse pentru destinație medicală specială. 
Declarație prin care se garantează termenul de valabilitate a 
produsului minim 1 an la momentul livrării. Tranșe de livrare: I 
tranșă: Martie-Aprilie 2023.

88867,10

15

33
60

00
00

-6 Paste cu con-
tinut redus 

de proteina, 
forma: pene. 

Cutie 0,5 - 1 kg

kg 700

Forma de prezentare: Paste cu conținut redus de proteină. 
Se admit produse ambalate în Cutii cu masa cuprinsă în dia-
pazonul: 0,5 kg - 1 kg. Mod de administrare per os. Unitatea 
de masura kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat 
de producător cu indicarea conținutului de proteină și fe-
nilalanină – copie – confirmată prin semnătura electronică 
a Participantului*  Certificat privind siguranța alimentelor, 
emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, 
etc).*Documente confirmative, care să ateste că  produsele 
ofertate sunt produse pentru destinație medicală specială. 
Declarație prin care se garantează termenul de valabilitate a 
produsului minim 1 an la momentul livrării. Tranșe de livrare: I 
tranșă: Martie-Aprilie 2023.

88867,10
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16

33
60

00
00

-6
Substituent 
proteic lipsit 
de Fenilala-
nină (Phe) 

pentru copii 
cu PKU <1 

an (6-12 luni) 
conținut de 
proteină 45 
- 50 g/100 g, 

Borcan 0,1- 0,5 
kg

kg 9

 Forma de prezentare: Pulbere, substituent proteic. Se admit 
produse ambalate în  Borcane cu masa cuprinsă în diapazo-
nul: 0,1 kg - 0,5 kg. Mod de administrare: per os. Unitatea de 
măsura kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de 
producător cu indicarea conținutului de proteină și compo-
ziția în aminoacizi a unui (1) gram de proteina – copie – con-
firmată prin semnătura electronică a Participantului. * Fișa 
produsului cu specificația compoziției aminoacidică .*  Cer-
tificat privind siguranța alimentelor, emis de către un organ 
abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc).*Declarație prin care 
se garantează termenul de valabilitate a produsului minim 1 
an la momentul livrării.Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Apri-
lie 2023.

46918,65

17

33
60

00
00

-6

Substituent 
proteic lipsit 
de Fenilala-
nina (Phe) 

pentru copii 
cu PKU <1 an 
conținut de 

proteină 10-15 
g/100 g, Bor-

can 0,1- 0,5 kg

kg 66

 Forma de prezentare: Pulbere, substituent proteic. Se admit 
produse ambalate în  Borcane cu masa cuprinsă în diapazo-
nul: 0,1 kg - 0,5 kg. Mod de administrare: per os. Unitatea de 
măsura kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de 
producător cu indicarea conținutului de proteină și compo-
ziția în aminoacizi a unui (1) gram de proteina – copie – con-
firmată prin semnătura electronică a Participantului. * Fișa 
produsului cu specificația compoziției aminoacidică .*  Cer-
tificat privind siguranța alimentelor, emis de către un organ 
abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc).*Declarație prin care 
se garantează termenul de valabilitate a produsului minim 1 
an la momentul livrării.Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Apri-
lie 2023.

72924,52

18

33
60

00
00

-6

Substituent 
proteic lipsit 
de Fenilalani-
nă (Phe) pen-

tru copii cu 
PKU >1 an (1-8 
ani), conținut 
de proteină 

60 -70g/100 g, 
Borcan 0,1- 0,5 

kg

kg 550

  Forma de prezentare: Pulbere, substituent proteic. Se admit 
produse ambalate în  Borcane cu masa cuprinsă în diapazo-
nul: 0,1 kg - 0,5 kg. Mod de administrare: per os. Unitatea de 
măsura kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de 
producător cu indicarea conținutului de proteină și compo-
ziția în aminoacizi a unui (1) gram de proteina – copie – con-
firmată prin semnătura electronică a Participantului. * Fișa 
produsului cu specificația compoziției aminoacidică .*  Cer-
tificat privind siguranța alimentelor, emis de către un organ 
abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc).*Declarație prin care 
se garantează termenul de valabilitate a produsului minim 1 
an la momentul livrării.Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Apri-
lie 2023.

1483670,29

19

33
60

00
00

-6

Substituent 
proteic lipsit 
de Fenilala-
nină pentru 

copii > 8 
ani, adulți și 

mame cu PKU 
conținut de 
proteină 65 
-70 g/100 g, 

Borcan 0,1- 0,5 
kg

kg 690

  Forma de prezentare: Pulbere, substituent proteic. Se admit 
produse ambalate în  Borcane cu masa cuprinsă în diapazo-
nul: 0,1 kg - 0,5 kg. Mod de administrare: per os. Unitatea de 
măsura kg.* Certificat de calitate a produselor - eliberat de 
producător cu indicarea conținutului de proteină și compoziția 
în aminoacizi a unui (1) gram de proteina – copie – confirmată 
prin semnătura electronică a Participantului. * Fișa produsului 
cu specificația compoziției aminoacidică .*  Certificat privind 
siguranța alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: ISO 
22000, BRCGS, FDA, etc).*Declarație prin care se garantează 
termenul de valabilitate a produsului minim 1 an la momentul 
livrării.Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

1775642,84

20

33
60

00
00

-6

Substituent 
proteic lipsit 

de Isoleucină, 
Metionină, 
Treonină și 

Valină pentru 
pacienți cu 

MMA/PA > 1 
an conţinut de 
proteină 60-80 
g/100 g, Bor-
can 0,1-0,5 kg

kg 75

 Forma de prezentare: Pulbere, substituent proteic. Se 
admit produse ambalate în  Borcane cu masa cuprinsă în 
diapazonul: 0,1 kg - 0,5 kg. Mod de administrare: per os. 
Unitatea de măsura kg.* Certificat de calitate a produse-
lor - eliberat de producător cu indicarea conținutului de 
proteină și compoziția în aminoacizi a unui (1) gram de 
proteina – copie – confirmată prin semnătura electronică 
a Participantului. * Fișa produsului cu specificația compo-
ziției aminoacidică .*  Certificat privind siguranța alimente-
lor, emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, 
FDA, etc).*Declarație prin care se garantează termenul de 
valabilitate a produsului minim 1 an la momentul livrării.
Tranșe de livrare: I tranșă: Martie-Aprilie 2023.

284088,58

          Total:    6574069,08
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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 participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție

08.09.2022

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

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

DA □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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


14

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7213 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
din 09.09.2022 

privind “Achiziţionarea medicamentului Carbamazepinum necesar pentru tratarea pacienților cu epilepsie 
în scopul realizării Programului Special în Sănătate “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022” 

 (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, bd. 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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

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

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

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr lot Co
d 

CP
V

Denumire Lot Unitatea de 
măsură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referință

Valoarea 
estimată

1

33
60

00
00

-6

Carbamazepi-
num 150 mg

Comprimat cu 
eliberare pre-

lungită

165000 ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelun-
gită. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat cu 

eliberare prelungită. *Se acceptă medicamente autorizate și neautori-
zate 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 Pharmaceuti-
cal Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul 
de înregistrare al medicamentului din țara de origine (se acceptă pre-
zentarea extrasului de pe site -ul oficial al autorității naționale compe-
tente) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea sem-
năturii electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice 

ale medicamentului ofertat și denumirea producătorului/deținătorului 
certificatului de înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice 
atît în Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cît și în documen-
tele 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 elec-
tronice a ofertantului) - denumirea producătorului și originea acestuia 
trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propu-
nerea 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 pri-
vind prezentarea Certificatului GMP nu este obligatorie.

164 065,44 
lei
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2

33
60

00
00

-6
Carbamazepi-
num 300 mg

Comprimat cu 
eliberare pre-

lungită

327000 ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare 
prelungită.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

comprimat cu eliberare prelungită. *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 Medi-

cines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Econo-
mic 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 Pro-
dusului 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) - documen-
tele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice 
ale medicamentului ofertat și 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.

487 661,64 
lei

3

33
60

00
00

-6

Carbamazepi-
num 400 mg

Comprimat cu 
eliberare pre-

lungită

266000 ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare 
prelungită.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura 

comprimat cu eliberare prelungită. *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 Medi-

cines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Econo-
mic 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 Produ-
sului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of 
Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofer-

telor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din 
țara de origine (se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul 
oficial al autorității naționale competente) - documentele pre-
zentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice ale medica-
mentului ofertat și 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 me-

dicamentele 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 pre-

zentarea Certificatului GMP nu este obligatorie.

489 440,00 
lei
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4

33
60

00
00

-6
Carbamazepi-
num 600 mg

Comprimat cu 
eliberare pre-

lungită

205000 ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elibe-
rare prelungită.. Mod de administrare per os. Unitatea de 
masura comprimat cu eliberare prelungită. *Se acceptă 

medicamente autorizate și neautorizate în Republica Mol-
dova (la momentul deschiderii ofertelor). 

**În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Repu-
blica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), ofer-

tantul 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 con-

form 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 elec-

tronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice 
ale medicamentului ofertat și denumirea producătorului/
deținătorului certificatului de înregistrare și originea aces-

tuia 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 lim-
ba română, rusă sau engleză), valabil la data deschiderii 

ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului) - denumirea producătorului și originea aces-
tuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea 

tehnică și Propunerea financiară. În cazul în care medi-
camentul 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.

904 035,24 
lei

Total 2 045 202,32 lei

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

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

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite pro-
fesii în temeiul unor legi sau al unor acte administra-
tive

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 parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

09.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(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. Ştefan 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. 03 din  08 septembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Băhrinești
IDNO 1007601008513
Adresa rl. Florești, s. Băhrinești 
Numărul de telefon/fax 025045486
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.bahrinesti@mail.ru 
Adresa de internet ale autorității contractante primariabahrinesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Munteanu Lilia, 0250454860

Covalenco Victor 069832003
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 77231600-4

Repetat. Servicii 
de împădurire a 

terenurilor degra-
date pe suprafața 

de 20 ha

Conform 
caietului 
de sarcini

Licitație Publică
1069401,9

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 

mailto:primaria.bahrinesti@mail.ru
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Alte informații:

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

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 x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14 din 08 septembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei

IDNO 1007600001506

Adresa mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 168

Numărul de telefon/fax +373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04

Adresa de e-mail ale autorității contractante rector@adm.utm.md 

Adresa de internet ale autorității contractante https://utm.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vilena Tinicu
+373 22 23-35-03 / +373 79 37 98 74
vilena.tinicu@adm.utm.md 

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

1. https://mtender.gov.md/
2. h t t p s : / / u t m . m d / b l o g / c a t e g o r y / a n u n t u -

ri-de-achizitionare/
3. vilena.tinicu@adm.utm.md

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

Instituție Publică de învățământ superior 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea 

bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (lei MD) (pentru 
fiecare lot în parte)

LOT 1 Puncte de lucru

1.1

30
21

40
00

-2

Puncte de 
lucru 35 seturi

Puncte de lucru
Brand Name recunoscut internațional, asamblată și vândută 
ca set de la producător.
Procesor: min. 16 cores, min. 30 MB cache, min. 2.4 GHz 
frecvența de bază; 
Data producerii nu mai devreme de anul 2022.
Memorie RAM: min. 32GB DDR5; 
SSD: min. 1TB M.2 PCIe NVMe.
HDD: min. 1TB;  7200rpm;
GPU: Discretă; Memorie min. 8GB GDDR6, min. 2x Display 
Ports.
Sistem de operare: Windows min.10 Pro 64bit pre-instalat.
Porturi: min. 4x USB min. 3.0 Type-A; min. 1x Gigabit Ether-
net RJ-45; Audio line in/out.
Keyboard&mosue: cu fir; Același brand ca stația de lucru
Monitor 
Același brand ca stația de lucru
Diagonala: min. 27”;
Culoare: negru/gri;
Tip matrice: IPS;
Rezoluție: min. QHD 2560 x 1440;
Conectivitate: 1- HDMI -in ; 1- Display Port-in;
Luminozitate: min. 350cd/m2;
Garanție: pentru toate componentele minimum 3 ani de la 
producător

1 600 000,00

mailto:rector@adm.utm.md
https://utm.md/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
https://mtender.gov.md/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
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LOT 2 Computere portabile

2.1

30
21

31
00

-6

Computere 
portabile 
(Notebook)

4 bucăți

Type: Laptop, 
CPU: min 14 cores, min 2.5 GHz, min 24MB cache, anul 
producerii 2022
RAM: min 32 GB 
MB:min. 1x HDMI, min. 2xUSB 3.2 Tip-A, min. 1x USB 
3.2 Type-C cu support alimentare, Wi-Fi dual-band, 
Bluetooth, 1x ethernet (RJ-45).

 SSD: 1TB M.2 NVMe
Cartelă grafică: discretă, min. 4 GB GDDR6 
Baterie: min. 58Wh
Camera: min. 720p, difuzoare stereo integrate, micro-
fon.
Display:  min 15»- max 16», min. IPS, min. FullHD 
(1920x1080).
Tastieră: QWERTY
Case: Black/silver
OS: Windows min ver10, Pro 

Garanție: Completă pe 2 ani, fără păstrarea 
ambalajului

220 000,00

LOT 3 Ecrane plate

3.1

30
23

13
10

-3

27’’ Ecrane 
plate (Moni-
tor)

15 bucăți
27” IPS, fără ramă, Rezolutie: min. 1920x1080, min. 1x 
HDMI, 1x DisplayPort, boxe integrate.
Garanție: 2 ani, fără a păstra ambalajul.

82 000,00

LOT 4 Periferice (tastatura cu mouse)

4.1

30
23

74
10

-6
30

23
74

60
-1

Set tastatură 
cu mouse 40 bucăți

Set: cu interfață USB, cu fir.
Caracteristici tastatură: Format: Clasic, Culoare: Ne-
gru;

16 000,00

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

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

Nu ☑

Da □

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

Nu ☑

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: Prețul cel 
mai scăzut, fără TVA, și corespunderea 
parametrilor tehnici solicitați.
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Alte informații:

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

Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică
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. Ştefan 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
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 09.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Codreni
IDNO 1007601005903
Adresa MD-7718, MOLDOVA, r-nul Cimișlia , s.Codreni
Numărul de telefon/fax 024193638 / 067193636
Adresa de e-mail a autorității contractante codreni2@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067193636 / codreni2@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-
9

Construcția spațiilor de 
menire socială și sport-
ivă moderne pentru 
serviciile sociale cali-
tative în s. Codreni, r. 
Cimișlia

BUC

Construcția spațiilor de meni-
re socială și sportivă moderne 
pentru serviciile sociale calita-
tive s. Codreni, r. Cimișlia

3 921 637,14 lei fara 
TVA

n
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

1. Cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cer-
ințelor din documentația pentru licitație
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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 □

Licitatie deschisa
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. Ştefan 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 07.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Recea
IDNO 1007601002902
Adresa satul Recea raionul Rîșcani
Numărul de telefon/fax 025674236
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariareceariscani@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ghelan Valeriu, 069141142, primariare-

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

”Implementarea măsurilor de eficiență energetică a clădirii IP Liceul Teoretic Recea”

Lot 
nr.1

45
00

00
00

-7 Termoizolarea exte-
rioară a pereților clă-
dirii Liceului teoretic 
Recea;

1 buc.

Termoizolarea exterioară a 
pereților clădirii Liceului te-
oretic Recea;

2 704 575

Lot 
nr.2

45
00

00
00

-7 Reconstrucția acope-
rișului clădirii Liceu-
lui teoretic Recea

1 buc.
Reconstrucția acoperișului 
clădirii Liceului teoretic Re-
cea

1 354 466,66

Total 4 059 041,66
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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
 
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. Ştefan 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 or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiecta-

re sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233142-2 

Construcția drumului din str. Si-
hastrului și stradelelor 1, 2, 3, 4, 
5, 6 Pomicultorilor din or.Codru 

(inclusiv trotuar) bucată 1 Conform documen-
tației de proiect 

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitatea cu 
prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
Oferta
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Grafic de  executare a lucrărilor

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipa-
mentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a 
experţilor propus/propuşi pentru implementarea con-
tractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din valoarea 
ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a dirigintelui 
de șanțier

Certificat de calitate a principalelor materiale utilizate

Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi execu-
tate (5 ani)

III. Alte informații:

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

07 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. Ştefan 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 06.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria c. Gura Camencii r. Florești
IDNO 1007601009314

Adresa s. Gura Camencii r. Florești
Numărul de telefon/fax 025043235

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.guracamencii@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Contabil Rotaru Anastasia, 069876787, 

primaria.guracamencii@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.guracamencii@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

Alimentarea cu apă și 
canalizare a masivului 
locativ din s. Gura Ca-
mencii r. Florești

Conform 
proiectului

Licitație publică deschisă privind 
achizitionarea lucrărillor de  ali-
mentare  cu apă și canalizare a 
masivului locativ din s. Gura Ca-
mencii r. Florești

5 068 434,00

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 □

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

12.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 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. Ştefan 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 06.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria c. Iliciovca r. Florești
IDNO 1007601009288
Adresa s. Iliciovca r. Florești
Numărul de telefon/fax 025064240
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.iliciovca@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Contabil Foca Victor; 067354499 

primaria.iliciovca@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.iliciovca@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 aductiunii 
si a retelelor de ape-
duct pentru aprovizio-
narea cu apa potabila 
a locuitorilor din s. Ma-
iscoie r-nul Floresti

Conform 
proiectului

Cererea ofertei de prețuri privind 
achizitionarea  lucrărilor de con-
structie a aductiunii si a retelelor 
de apeduct pentru aprovizionarea 
cu apa potabila a locuitorilor din s. 
Maiscoie r-nul Floresti

2 186 930

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

mailto:primaria.iliciovca@mail.ru
mailto:primaria.iliciovca@mail.ru
mailto:primaria.iliciovca@mail.ru
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II. Alte informații:

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

13.09.2022

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. Ştefan 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__06 septembrie 2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Bălăurești 
IDNO 1007601003600
Adresa s.Bălăurești r.Nisporeni
Numărul de telefon/fax 0(264)48238,48362
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariabalauresti@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante facebook.com/primariabalauresti/consiliul
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valentina Tudos,076703706,

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata in 
cadrul pocedurii 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 aplică

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

Lucrări de amenajare 
a parcului de agre-
ment din s.Bălău-
rești, r.Nisporeni

1 proiect
Amenajarea parcului de agre-
ment (pavaj,mobilier urban,in-
verzire,parcare) 

2928277,48 lei

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 1) cel mai mic preț

2) executarea lucrărilor in termen pînă pe 
31.05.2022
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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

            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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de 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

(pentru anul 2022)

Nr.  14 din 08 septembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax 0299 2 19 49
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacahul@gmail.com

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Brînză Snejana

Tel. 0 299 2 19 49
primcahul.ap@gmail.com

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

SIA RSAP

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

Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 45111291-4

Reparația și amenaja-
rea a stadionului ”Ju-
nior” a Şcolii Sportive 
nr. 1 din mun. Cahul

Caiet de sar-
cini, deviz 
estimativ

Reparația și amenaja-
rea a stadionului ”Ju-
nior” a Şcolii Sportive 
nr. 1 din mun. Cahul

2 039 810,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate-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

Trimestrul III -IV anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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. Ştefan 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 Achizitia se desfășoară ca urmare a 

semnării contractului de finanțare nr. 
220-S23462DL-2022  dintre Instituția Publică 
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și 
Locală și Primăria municipiului Cahul în ca-
drul Programului ”Satul european” 

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 din29.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com.Purcari

IDNO 1007601006243

Adresa s.Purcari,r-ul Stefan Voda

Numărul de telefon/fax 0242 30 437 ,060191906

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

Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Spiceac Silvia 060191906

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

SIA ,,RSAP”

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)

Primaria comunei Purcari

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9
 Lucrari de Amenanjarea 

spatiului public com.Pur-
cari ,r-ul Stefan Voda

Comform caietului de sarcini din 
documentele de licitatie

2989491.67

n Denumire lotul n

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

II. 

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea de exercitare a  activitatii  profesionale,

Eligibilitatea ofertantului,

Capacitatea tehnica

Capacitatea econamica si financiara

Standarte de asigutrare a calitatii
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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 ☑

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. Ştefan 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 08.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primria s.Olanesti
IDNO 1007601005338
Adresa s.Olanesti str.Alexandru cel Bun
Numărul de telefon/fax 0242 522 36
Adresa de e-mail ale autorității contractante olanprim@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante http://olanesti.sat.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ostafii Iurie  079289993
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

              documentația de atribuire este anexată 
în cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Reconstructia acope-
risului case de cultura 
cu schimbara retele-
lor tehnico-edilitare 
interioare ,s.Olanesti 

r-ul Stefan Voda

Reparatiea capitală a acoperișului

Conform caietului de sarcini din 
ducumentele de licitatie

    1790871.67                     

 
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 an-
gajare 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 1. Eligibilitatea ofertaпtalui; Capacitatea de exer-
citare а activitaii profesioпale ; Capacitatea 
есопоmiсa si fiпапсiаra; Capacitatea tеhпiсa; 
Staпdarde de asigarare а calitatii. Cel mai mic 
preț în conformitate cu caietul de sarcini.

http://olanesti.sat.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 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ☑

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. Ştefan 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__07.09.2022__________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Zubrești
IDNO 1008601000329
Adresa s. Zubrești, r. Strășeni
Numărul de telefon/fax 060662227
Adresa de e-mail ale autorității contractante secprimariazubresti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Manoli Maria, primar, tel: 060662227 manoli-

maria73@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

manolimaria73@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

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 45252000-8

Construcția rețelelor 
de canalizare pe str. 
Ştefan cel Mare cu 

conectare la rețeaua 
existentă în s. Zu-
brești, r. Strășeni

Conform 
caietului 
de sarcini

Achiziția prevede construcția 
rețelelor de canalizare pe stra-
da Ştefan cel Mare

3965904 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 
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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 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
oferta obligatoriu

DUAE obligatoriu

Devize locale obligatoriu

Graficul de executare a lucrărilor obligatoriu

Aviz pentru participare la licitație publice de lucrări 
din construcție

obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Extras din registrul de Stat obligatoriu

Raport financiar pentru ultimul an obligatoriu

Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul pu-
blic național

obligatoriu

Garanție de bună execuție obligatoriu

Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimul 3 ani obligatoriu

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echi-
pamentul necesar

obligatoriu

Declarație privind conduita etică și neimplicarea în 
practici frauduloase de corupere

obligatoriu

Avizul Inspecției de Stat în construcție obligatoriu

II. Alte informații:

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

12-16 septembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 nr. 475-C11495DL-2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 8 septembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Răzeni
IDNO 1007601006944
Adresa RM, raionul Ialoveni, s.Răzeni, str. Ştefan cel 

Mare și Sfînt, 62
Numărul de telefon/fax 026874688/026874236
Adresa de e-mail ale autorității contractante razeniprimaria@gmail.com
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)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Administrație Publică Locală

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 45252130-
8

Statie de epura-
re a apelor uza-
te din s.Razeni                                  
r-nul Ialoveni (Eta-
pa  I) Utilaj.

1 buc.
Achiziționarea echipamentului 
pentru stația de epurare a de-
versarilor din canalizări 5833333,33 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 Cel mai bun raport calitate-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

18.07.2022

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)

 

Da 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 Achiziționarea atației de epurare a apelor 

uzate se va desfășura în procesul licitației de-
schise.

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 09.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA COM. ALBINA
IDNO 1007601008786
Adresa r-l. Cimișlia, s. Albina
Numărul de telefon/fax 068514513
Adresa de e-mail a autorității contractante albinaprimaria1@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Plaxivîi Mariana, 068514513, albinaprimaria1@

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

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate APL de nivelul I
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1

45
31

00
00

-3 Construcția liniei de 
iluminatului public 

stradal din com. Albina 
r-nul Cimișlia

Lucrare

Lucrări de construcție a sistemului 
de iluminat public stradal în co-
muna Albina, în cadrul programu-
lui ”Satul European”

1820634.09

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

 
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 utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 09.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO 1003600150554
Adresa MD-2011, str. Costiujeni, 3, or. Codru, mun. Chi-

șinău, RM
Numărul de telefon/fax tel: 022 857-241

fax: 022 761-569
Adresa de e-mail a autorității contractante imsp_scp@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.scp.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Serghei Ciobanu, 022 857-238, scpachizitii@

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

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

Instituție Medico-Sanitară Publică
Obiectul principal de activitate: prestarea asis-
tenței medicale

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9
Lucrări de reparație 

curentă a Blocului Cura-
tiv Nr.2 (etajul 1)

1 buc.

Lucrări de reparație curentă 
a Blocului Curativ Nr.2 (eta-
jul 1), în cadrul IMSP Spital-
ul Clinic de Psihiatrie, mun. 
Chișinău, str. Costujeni, 3.

8 573 730,52 lei

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespunderea documen-

tației de atribuire solicitată de către autoritatea 
contractantă.
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III. Alte informații:

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

12.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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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ANUNŢI DE INTENŢIE
Nr.1 din  08  septembrie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante PRIMĂRIA  COMUNEI NATALIEVCA
IDNO 1007601002577
Adresa satul Natalievca, raionul Fălești MD 5936,

Republica Moldova 
Numărul de telefon/fax 025955138, 069024945
Adresa de e-mail a autorităţii contractante natalievca@mail.ru 
Pagina web aficial[ a autorităţii contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Babira Svetlana, svetlana.babira@mail.ru  078740582

Adresa de e-mail sau pagina Web oficială de la care se 
va putea obţine accesul liber, direct, total şi gratuit la 
documentaţia de atribuire

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

APL

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr.

d/o

Cod CPV Denumirea serviciilor de proiectare 
sau de lucrări

Cantitate/Unitate 
de măsură

Descrierea achi-
ziţiei

Valoarea esti-
mată, fără TVA 
(pentru fiecare lot 
în parte)

1 45200000-9  Construcția rețelelor de alimenta-
re cu apă  în satul Popovca, comu-
na Natalievca, raionul Fălești Lucrare

Conform caetu-
lui de sarcini şi 
listei cu cantită-
ţile de lucrări

10929,9 mii lei

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

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

Nu

Da

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

Nu

Da

mailto:natalievca@mail.ru
mailto:svetlana.babira@mail.ru
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Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Preţul ofertei 80%
Experienţa similară 10%
Perioada de execuţie 5%
Perioada de garanţie asupra lucrărilor 5%

 
 
Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de 
intenţie

___  09.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru

Sistem dinamic de achiziţie
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu

Da

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor Mun.Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124

MD – 2001;

Tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 
Alte informaţii relevante

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

Nr.    50   _din        03.08.2022        _    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Iuliana Prisacari

tel: 022-26-46-48

e-mail: iuliana.fulea@ansa.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate publică în domeniul: garantarea siguranței alimen-
telor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului 
etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, 
întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure 
sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea pro-
duselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupaționa-
lă, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate þ Licitaie deschis/
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ☑  

Servicii □         

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de laborator
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649422182574

Data publicării: 08.04.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649422182574?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 utiliza-
te

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649422182574?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649422182574?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 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. 16 din 11.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Agenția Națională pentru Sănătate Publică
IDNO 1018601000021
Date de contact 

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

Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 
67A

Telefon: 022-57-45-19, 022-57-45-01

e-mail: achizitii@ansp.gov.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □    

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor Co

d 
CP

V Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Suma lotului 
fără TVA 

Suma totală a 
contractului

Nr. și data con-
tractului

Lot 1

Grupa B3b organofosforice

(diazinon, malathion, phoszalon, phosdrin, 
chumaphos, trifluralin) 33

10
00

00
-1

39 buc 31 200,00

95 400,00
107 LD

17.05.2022

Lot 2

Grupa B2c piredroide/carbamați bifen-
thrin, cyfluthrin, cypermetrin, carbaril, 
fenvalerat, carbofuran, indoxacarb, per-
methrin, resmethrin, diflubenzuron lam-
ba-cyhalothrin, deltamethrin

33
10

00
00

-1

27 buc 26 460,00

Lot 3 

Grupa B3a Contaminanți: Pesticide organo-
clorurate DDT; sum DDT, DDE,DDD, HCH 
alpha, HCH beta, HCH lindane, Heptachlor, 
Aldrin 33

10
00

00
-1

53 buc 28 620,00

Lot 9

Piretroide, pesticide, organofosforice la 
produsele din import

33
10

00
00

-1

6 buc 5 880,00

mailto:achizitii@ansp.gov.md
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Lot 10

Pesticide organoclorurate la produsele din 
import

33
10

00
00

-1

6 buc 3 240,00

Denumire I.S. “Centrul de Metrologie Aplicata si Certifi-
care”

IDNO 1013600039380
Date de contact 

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

Adresa: MD-2064, mun. Chișinău, str. Eugen 
Coca, 28

Telefon: 022-21-84-18, 061-028-884

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

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

Suma lotului 
fără TVA 

Suma totală a 
contractului

Nr. și data 
contractului

Lot 4
Benzo(a)pyrene* 33100000-1 37 buc 32 782,00

79 740,00 108 LD
17.05.2022

Lot 11
Benzo(a)pyrene (produse afumate) din 
import

33100000-1 11 buc 9 746,00

Lot 16
Uleiuri și grăsimi (cu excepția untului 
de cacao și a uleiului din nucă de cocos) 
destinate consumului uman direct sau 
folosirii ca ingrediente alimentare

33100000-1 12 buc 10 632,00

Lot 17
Ierburi aromatice uscate 33100000-1 8 buc 7 088,00

Lot 18
Preparate pe bază de cereale prelucrate 
și alimente pentru sugari și copii de 
vîrstă mică

33100000-1 7 buc 6 202,00

Denumire SC”Imunotehnomed”SRL
IDNO 1002600012565

Date de contact 

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

Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 42

Telefon: 022-81-11-54

e-mail: tatiana.trili@imunotehnomed.md

             office@imunotehnomed.md

mailto:office@cmac.md
mailto:tatiana.trili@imunotehnomed.md
mailto:office@imunotehnomed.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
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

Suma lotului 
fără TVA 

Suma totală a 
contractului

Nr. și data con-
tractului

Lotul 6
Fluorquinoloni la produsele din 
import

33100000-1 8 buc 8 000,00

66 000,00 109 LD
17.05.2022

Lotul 7
Gentamicina la produse din im-
port

33100000-1 8 buc 8 000,00

Lotul 8
Neomicina la produse din import 33100000-1 10 buc 10 000,00

Lotul 12
Histamina la produse din import 33100000-1 14 buc 14 000,00

Lotul 33
Produse de cofetărie (bomboane, 
produse din cacao și ciocolată)

33100000-1 5 buc 5 000,00

Lotul 34
Produse de cofetărie și patiserie 33100000-1 5 buc 5 000,00

Lotul 36
Produse de cofetărie și patiserie 33100000-1 5 buc 5 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □       

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

Nu □      
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 24 din 04 august 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ştefan 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 COP

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse lactate pentru octombrie-decembrie (loturile neachiziți-
onate).

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657870546373

Data publicării: 15.07.2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21060060

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 1
 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire FPC “Serviabil” SRL
IDNO 1003600030995
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Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Uzinelor, 84, Tel.068404495; e-mail: 
serviabil@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lapte acru (chefir) FPC “Serviabil” SRL 2700 L Nr.207 din 
04.08.2022

146 570,00
2 Brînză de vaci cu cheag tare 

(nesărată)
FPC “Serviabil” SRL 670 kg

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. Ştefan 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. 23 din 04 august 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ştefan 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 cen-
trală 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 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 □        

Obiectul de achiziție Produse parafarmaceutice 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654597586151

Data publicării: 07 iunie 2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21057779

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: 322

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 322
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 322
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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. 33 din 26 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Vivamed International

IDNO 1007600028965

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, bd.Mircea cel Batrîn 16

Tel.022/926-801; e-mail:info@vivamed-int.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Denumire SRL Natusana

IDNO 1006600025657

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, bd.Valea Crucii 22/1 ap.101   Tel.069469457; e-mai-
l:Natusana-moldova@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Denumire SA Tehoptimed

IDNO 1003600087162

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Maria Dragan, 19/a. Tel.022/472294; e-mail:in-
fo@tehoptimed.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 SRL Ecochimie

IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Valea Crucii 2 ap.85Tel.022/109-111, e-mail:in-
fo@ecochimie.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 SRL Lismedfarm

IDNO 1003600113573
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Date de contact 

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

Mun.Chișinău, șos.Muncești 167/BTel.079981005, e-mail:vlad.chi-
tic@lismedfarm,.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 ICS Farmina SRL

IDNO 1002600010549

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Ciocana, 8/1, Tel.078944054, e-mail:tender@
farmina.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 SRL Sogno

IDNO 1004600013854

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

Mun Chișinău, str.Academiei,2, Tel.069129543; e-mail:sognomd@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Ortofix

IDNO 1014600000772

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Mt.Gurie Grosu 15/4

Tel.060808605; mail:ortofix.moldova@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Med-M

IDNO 1020611000359

Date de contact 

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

Mun.Comrat, str.Dobrovoliski 2

Tel.068846704, e-mail:molldovamed@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Echipamed-Plus
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IDNO 1003600077677

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Valea Trandaririlor,2

Tel.022/324-349, e-mail:office@echipamed.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Alex Standard

IDNO 1013600018392

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.V.Alecsadri 77 of.2

 Tel.079500437, e-mail: alexstandard.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 SRL Medglobalfarm

IDNO 1016600000765

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.M.Costin 17/7 of.71

Tel.022/52-30-90; e-mail:medglobalfarm@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Polisano Prim

IDNO 1005600003425

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Testemițanu 3/18

Tel.022/285-799;e -mail :directorcomercial@poli-
sanoprim.m

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire IM Ghermed-K SRL

IDNO 1004600068027

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, Cricova, str.Chișinăului, 106,20

Tel.022/925-524; mail:ghermed@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL LifeMed Group

IDNO 1016600014720

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

Mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor,9

Tel.079511992, e-mail:lifemedgr@gmail.com    

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL GBG-MLD

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str. Albișoara 64/2

Tel.022/54-73-73, e-mail:office@gbg.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 SRL Triumf-Motiv

IDNO 1012600021180

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Grenoble 193 of.1301

Tel.022/768-841; e-mail:triumph.motiv@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SA M-Inter-Farma

IDNO 1003600005263

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Grenoble,23.Tel.022/904-005, e-mail:info@min-
terfarma.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 SRL Intermed

IDNO 1002600034804

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Albișoara 64/2

Tel.022/54-91-20; mail:intermed_07@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       
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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 contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anestezie și 
ventilare

33100000-1 ÎM Vivamed 
International SRL

Nr.183 din 
04.08.2022

24 510,15

Tub endotraheal cu manșon N2,5 10 buc

Tub endotraheal cu manșon N3,5 10  buc

Tub endotraheal cu manșon N7 170  buc

Tub endotraheal cu manșon N7,5 420  buc

Tub endotrohial cu manson N4 25  buc

Tub endotrohial cu manson N4,5 25 buc

Tub endotrohial cu manson N5 25 buc

Tub endotrohial cu manson N5,5 20 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Sonda (cateter) urinar Foley cu 2 canaleN14 500 buc

Sonda (cateter) urinar Foley cu 2 canaleN16 500 buc

Lot 11: Pelicula

Pelicula radiologică (verde) 24x30 cm N100 10 buc

Pelicula radiologică (verde) 18x24 cm N100 10 buc

2 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anestezie și 
ventilare

33100000-1 SRL Natusa-
na nr.184 din 

04.08.2022

28 444,40

Tub endotraheal cu manșon N8 720 buc

Tub endotraheal cu manșon N8,5 120 buc

Lotul 3: Articole parafarmaceutice pentru aspirare

Cateter p/u aspirația plagii steril tip Redon 70 cm N16 100 buc

Cateter p/u aspirația plagii steril tip Redon 70 cm N18 100 buc

Cateter p/u drenaj toracic steril Fr 28 150 buc

Lotul 4: Articole parafarmaceutice pentru gastroenterol-
ogie

Sonda p/u spalatura gastrica 7 buc

Sonda stomacală CH/FR N18 120 buc

Sonda stomacală CH/FR N20 10 buc

Sonda stomacală CH/FR N22 20 buc

Sonda stomacală CH/FR N24 500 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Canula nazală copii 100 buc

Gulere Laerdal mobilizarea cervicala copii 10 buc

Gulere Laerdal mobilizarea cervicala maturi 15 buc

Lamă st. ch.p-u bisturiu 500 buc

Para de cauciuc (copii) 6 buc

Para p/u insuflatii model Pilizzer 3 buc

Pipete nazale 35 buc

Pipete oftalmice 30 buc

Scutec getabil 50x50 600 buc

Cateter umbelicale neonatale nr.4 30 buc

Cateter umbelicale neonatale nr.6 30 buc
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3 Lotul 5: Casolete 33100000-1 SA Tehopti-
med nr.185 din 

04.08.2022

35106,00

Casoleta CSK 12 5 buc

Casoleta CSK 6 2 buc

Casoleta KF-18 3 buc

Lotul 6: Instrumente medicale

Cirlig p/u scos corp strain din urechi 5 buc

Dilatator de gura (maxilare) 3 buc

Foarfece chirurgicale  BABY 10 cm Curbe 7 buc

Foarfece chirurgicale 11 cm Curbe 7 buc

Foarfece chirurgicale BC 303R 6 buc

Foarfece chirurgicale BC273R 175MM 7 2 buc

Foarfece chirurgicale BC313R 2 buc

Foarfece chirurgicale BC411R-115MM4-1/2 2 buc

Penceta chirurgicala BD609R150mm 6 10 buc

Pencete anatomic ПА 100*0,6 4 buc

Pencete chirurgicale П*100*0,6П-П-105 10 buc

Pensa chirurgicala 28 buc

Pensa de fixat col uterin Tirbali 10 buc

Pense cu lăbute 1 buc

Penseta medicala cu virf drept 12 buc

Oglinda frontala  reflector 3 buc

Oglinda rectala p/u maturi EA820R 160mm6 1/4 2 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Canula p/u clister maturi 205 buc

Punga p/u gheța 18 buc

Suport p/u infizii 20 buc

Lotul 8: Articole parafarmaceutice (hîrtie)

Hirtie ECG- MODEL -IE 38iE 6 (FUKUDA  FX7202 110x140x140 3 buc

Hîrtie p/u  spirograf”СМП-21/01(Р-Д) 30 buc

4 Lotul 5: Casolete 33100000-1 SRL Ecochimie
Nr.186 din 
04.08.2022

94 237,48

Casoleta CSK 3 6 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Cana Esmarh p/u clizme 5 buc

Colac de cauciuc 5 buc

Container pentru ace 1 L 2015 buc

Lampi bactericide 100 buc

Masca oxigen adulti 2000 buc

Pipa orală copii N1 50 buc

Pipa orală copii N3 50 buc

Pipa orală copii N4 50 buc

Pipa orală copii N5 50 buc

Robinet cu trei cai 1000 buc

Robinet cu trei căi 100 buc

Suport p/u lampa bactericida 47 buc

Lotul 8: Articole parafarmaceutice (hîrtie)

ECG hîrtie diagrama termosensibilă, de mari viteză p/u Aparat 
ECG 1200J cu 12 canale , lățimi 210 mmx20m 100 buc

HARTIE ECG EDAN SE-1200 EXPRESS, 210 MM X 295 MM X 140 
PAG 10 buc

Hîrtie fotografică p/u USG (cut) 20 buc

Hîrtie p/u cardiograme MAC600 80 90 250 500 buc



64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7213 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

5 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anestezie și 
ventilare

33100000-1 SRL Lismed-
farm nr.187 din 

04.08.2022

18 186,13

Tub endotrohial cu manson N6 30 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Condom  pentru USG 3000 buc

Lame ch. sterile N 21-23 3000 buc

Lancete sterile pentru glucometru 9600 buc

Sonda (cateter) uinar foley nr14 200 buc

Sonda (cateter) uinar foley nr16 500 buc

Sonda (cateter) urinar Foley N10 75 buc

Sonda (cateter) urinar Foley N6 310 buc

Sonda (cateter) urinar Foley N8 60 buc

Ulei pentru masaj   200ml. 10 buc

6 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anestezie și 
ventilare

33100000-1 SRL Farmina 
ÎCS nr.188 din 

04.08.2022

22 947,15

Tub endotraheal cu manșon N3,0 15 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Termometru 500 buc

Teste p/u determinarea sarcinii 450 buc

7 Lotul 3: Articole parafarmaceutice pentru aspirare 33100000-1 FPC Sogno 
SRL nr.189 din 

04.08.2022

179 296,20

Cateter p/u drenaj toracic cu stilet steril Fr 28 (Thoracic Drain-
age Catheter with Trocar) 150 buc

Lotul 4: Articole parafarmaceutice pentru gastroenterol-
ogie

Sonda Blac Moor Maturi 25 buc

Lotul 6: Instrumente medicale

Cirlig p/u scos corp strain din nas 5 buc

Ferestrău pentru înlăturarea gipsului 1 buc

Pencete chirurgicala 12 buc

Pense moschit 6 buc

Surubelnita pentru surub canulat diam 4,5/7,0 mm 2 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Canula p/u clister copii 20 buc

Hoban 2 buc

Rezervor pentru drenaj toracic 50 buc

Lotul 10: Articole parafarmaceutice (set p/u cateterizarea 
venelor centrale și linii de extensie)

Set pentru cateterizarea venei subclave N3 20 buc

Set pentru cateterizarea venei subclave N4 40 buc

set pentru cateterizarea venei subclave N5 70 buc

Set pentru cateterizarea venei subclave N6 420 buc

Set pentru cateterizarea venei subclave N7 420 buc

8 Lotul 1: Implanturi traumatologice 33100000-1 1 lot SRL Ortofix nr.190 
din 04.08.2022

189 240,00

9 Lotul 6: Instrumente medicale 33100000-1 SRL Med-M nr.191 
din 04.08.2022

22 902,24

Pensa Magill pentru copii 2 buc

Pensa Magill pentru maturi 2 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Clipi p/u aparat endoscop 8 mm largi medii 800 buc

Electrosurgical Pencilant cablu cu control de mina si detasa-
bile lama plat electrod 250 buc

Linie de extindere pentru infuzomat 4100 buc
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10 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Echipa-
med-Plus nr.192 
din 04.08.2022

88 872,00

Circuit p/u ventilație adulți 5037AEFM 1000 buc

Filtru bacterian BB50T 800 buc

11 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Alex Stan-
dard nr.193 din 

04.08.2022

10 012,80

Hidrometru 40 buc

Termometru p/u apă 8 buc

Termometru p/u camera 40 buc

12 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Medglobal-
farm nr.194 din 

04.08.2022

10 000,00

Pampers pentru  maturi  n3, n4 1000 buc

Rulon din hirtie polipropilen p/u sterilizare 300*200 5 buc

13 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Polisano nr.195 
din 04.08.2022

22 790,00

Test expres pentru glucometru Lever Check 5300 buc

14 Lotul 8: Articole parafarmaceutice (hîrtie) 33100000-1 SRL Ghermed-K 
nr.196 din 

04.08.2022

20 400,00

Hîrtie pentru aparatul monitor fetal  Sonicaid FM800F modelul 
hîrtiei FECG Print:27 mm/s dimensiuni 15x14 cm 350 buc

ECG hîrtie termosensibilă groasă p/u aparat BEC607AT110m-
mx20m d.găurii 1,5cm 200 buc

15 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL LifeMed 
Group nr.197 din 

04.08.2022

6 678,00

Infusion pump extender -150 cm 2100 buc

Miner pentru bisturiu N20-21 51 buc

16 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL GBG-MLD 
nr.198 din 

04.08.2022

122,40

Container plastic p/u sputa 51 buc

17 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Triumf-Mo-
tiv nr.199 din 

04.08.2022

2 940,00

Rulon din hirtie polipropilen p/u sterilizare 250*200 5 buc

18 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SA M-Inter-Far-
ma nr.200 din 

04.08.2022

450,00

Saci deseuri( dalbene) 10kg 150 buc

19 Lot 11: Pelicula 33100000-1 SRL Intermed 
nr.201 din 

04.08.2022

106 800,00

Pelicula radiologică digitală 14x17 Konika 1250 buc

Pelicula radiologică digitală 8x10 Konika 1250 buc

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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din  03.08.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate •	 ☑ Licitație deschisă     Cererea ofertelor de prețuri     

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

----------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Dezinfectanți (Repetat) IV p-u 2022 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656679013179/21059355

Data publicării: 01.07.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656679013179?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1  ( una )

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 28 
august  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL « ERICON» 

IDNO Cod fiscal:           1003600000316

Date de contact 

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

mun.Chișinău, or. Durlesti str V. Lupu 6, Telefon/fax:         (022) 
520108 E – mail:              bunicgh@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și 
dispozitivelor medicale

(ambalaj ≤ 5 litru)

Surfanios Premium

33631600-8 420 000/ Litri 
soluție de lucru

549/03.08.2022 122 472,00

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. Ştefan 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. 25  din 05 august 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ştefan 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 comu-
nă)

Instituția Publică Medicală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Aparate de uz casnic 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655271669119

Data publicării: 15 iunie 2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21058345

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

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 54
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 54
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 54
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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. 31 din 06 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL BTS Pro

IDNO 1008600061565

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.I.Creangă6V. Tel.022/870-140,

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 SRL Eleamag

IDNO 1006600057355

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Independenței 22/3 of.1

Tel.079120977, e-mail:eleamag@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Elpo

IDNO 1004600009903

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.A.Ruso 24

Tel.079778077, e-mail:Andrei.coscodan@elpo.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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Cintar de podea 39700000-9 5 buc SRL BTS PRO
Nr. 208 din 05.08.2022

849,60

2 Fierbător electric 39700000-9 24 buc SRL Eleamag Nr. 209 din 
05.08.2022

21 825,60

Polizor unghiular 39700000-9 1 buc

Plită electrică de masă 39700000-9 8 buc

Motocoasa pe benzina 39700000-9 2 buc

3 Boiler vertical 80 L 39700000-9 7 buc SRL Elpo
 Nr.210 din 05.08.2022 

20748,00

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

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 02 din_03.08.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic „Ion Creangă” Coșnița

Localitate com. Coșnița r. Dubăsari

IDNO 1013620000216

Adresa com. Coșnița, str. Păcii 45

Număr de telefon/fax (0248) 44-242/(0248) 44-212

E-mail liccosnita@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Zolotcov Ecaterina
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, activitatea Învățământ

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri lucrări
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 sălii de festivități al L.T. ,,Ion Creangă ” com.
Coșnița

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21059431/

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: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4
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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. 01 din 22 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Servicons Plus SRL
IDNO 1020600000719
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Dimo Nicolae, 22,ap.(of.) 31A, 

+ 373 690 60 600,  serviconsplus@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reparația sălii de festivități al L.T. 
,,Ion Creangă ” com.Coșnița

45212300-9 proiect Nr.23/22 din 
03.08.2022

671390,19

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din 04.07.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Alecu Mare s Slobozia Mare r Cahul

Localitate r. Cahul s Slobozia Mare str Ulita Mare

IDNO 1012620009957

Adresa r. Cahul s Slobozia Mare str Ulita Mare

Număr de telefon/fax 029961450 director, 029961673 contabil sef

E-mail gimnaziulalecumare@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Bularu Ana tel 029961673,069716500

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituție Publică de invățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de preturi
Justificarea alegerii procedurii de atribuire Conform Legii 131
Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrari de reparație la acoperisul edificiului Gimnaziului 

Alecu Mare s Slobozia Mare r Cahul
Anunțul de participare 45113000-2

Conform Legii 131 privind achizițiile publice
h t t p s : / / m t e n d e r. g ov. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 wd p 1 -
MD-1654588469972

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

Sistem dinamic de achiziții □ 
Nr. oferte primite Total: 11 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 24.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire PIRAMIDGRUP SRL
IDNO 1011605000411
Date de contact 

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

r Cimișlia s Fetița tel director 060200510

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

da

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654588469972
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654588469972
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

nu
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 nu
Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și unitate de 
măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Lucrari de Reparație la acoperisul edifi-
ciului Gimnaziului Alecu Mare s Slobozia 
Mare r Cahu, 

PIRAMIDGRUP 
SRL

Conform devizului  de 
cheltuieli

356724.78 428069,73

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 5828  din 05.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1004600030235

Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3

Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142

E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md

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

Persoana de contact Donici Serghei

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

Cererea ofertelor de prețuri

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

Obiectul de achiziție Licență software -Trellix (McAfee) Datacenter Security Suite for Da-
tabase”- pentru 12 luni

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1657715684790-EV-1657716302455

Data publicării: 13/07/2022 15:45

https://e-licitatie.md/achizitii/37812/licenta-software-trellix-mca-
fee-datacenter-security-suite-for-database

Criteriul de atribuire utilizat

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

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

Nr. oferte primite

Total: 1 (una)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
1 (una)

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1 (una)

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 de reevalu-
are grupului de lucru nr. 34/1 din 25.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:
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Denumire I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L
IDNO 1010600010328
Date de contact 

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

mun. Chișinău,

 str. Alexandru cel Bun 85, MD2012,

Telefon: (022) 210208

e-mail: sales@rsd.md

pagina web: www.rsd.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data con-
tractului Total fără TVA Total cu 

TVA

1

Licență software -Trellix 
(McAfee) Datacenter Se-
curity Suite for Databa-

se”- pentru 12 luni

48000000 - 1 2 Nr.1197 -08/22 
din 02.08.2022 390 000,00 468 

000,00

Valoarea contractului fără TVA 390 000,00

Valoarea contractului cu TVA 468 000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va re-
mite 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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ANUNŢ DE ATRIBUIRE                   

Nr. 2 din 05.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Drochia
Localitate r. Drochia, or. Drochia
IDNO 1007601011445
Adresa str. Independenţei 15, MD-5202
Număr de telefon/fax 0252 2 20 58
E-mail cancelardroc@mail.ru
Adresa de internet http://drochia.md/
Persoana de contact Galina DONICI, tel. 067733322
Tipul autorităţii contractante și obiectul principal de 
activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de 
achiziţie comună)

autoritate a administraţiei publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  Licitație deschisa  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  (în cazul procedurii de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziţie Bunuri □        Servicii □       Lucrări □
Obiectul de achiziţie Întreținerea și reparaţia curentă a drumurilor locale raionul 

Drochia pentru anul 2022 Suplimentar
Anunţul de participare Nr.: .   ocds-b3wdp1-MD-1652767300718

Data publicării: 17.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652767300718?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţii □ 

Licitaţie electronică □ 
Nu □

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

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 21.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie publică ofertantului:

Denumire SRL ,,Magistrala – Nord”
IDNO 1011607000998
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Drochia, str. Evghenii Gudanov,15 MD-5201 , telefon: 
0 252 2 59 00 , email: magistrala-nord@inbox.ru,

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

Da □       Nu □       

Subcontractanţi
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

4. Loturile atribuite:

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lotul I
Întreținerea și reparaţia curentă a 
drumurilor locale raionul Drochia 
pentru anul 2022 Supilmentar

45200000 
– 9 1 Nr. 80 din 28.07.2022 1 855 709,88 LEI

 

mailto:cancelardroc@mail.ru
http://drochia.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718?tab=contract-notice
mailto:magistrala-nord@inbox.ru
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5. Alte informaţii:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referinţa (referinţele) publicărilor:

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

Alte informaţii relevante Nu sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 02 august 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822 237, 022 822 337 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publi-
că autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ☑    

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Tehnică de calcul și echipamente periferice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651727064623

Data publicării: 05.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651727064623?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ☑

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 6

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

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651727064623
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651727064623?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651727064623?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 15 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire 1. BTS PRO SRL (1008600061565)

2. FPC APROSERVICE-X SRL (1002600054286)

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

1. MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6/V, telefon: 022 
870 140, email: office@bts.md

2. MD-2071, mun. Chișinău, str. Nicolae Costin, 4/A, Telefon: 022 
210 490, Email: info@xerox.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 Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA, 

MDL

1

Lot 5: Căști cu microfon

32342100-3 250 buc / 
50 buc

25/150/2022-LD din
25.07.2022

(recepționat contractul 
semnat de contraparte 

28.07.2022)

151 800,00

2

Lot 6: Aparat multifuncți-
onal

30121100-4 1 buc

25/151/2022-LD din
25.07.2022

(recepționat contractul 
semnat de contraparte 

25.07.2022)

126 984,00

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

3. Alte informații:

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

Nu ☑       
Da □        

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

Da ☑        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: eNotices 
— Forms for public procurement (europa.eu)
Publicat anunț de participare – 10.05.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 Contestație depusă de către BTS PRO SRL nr.02/579/22 din 
29.07.2022.

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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:office@bts.md
mailto:info@xerox.md
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6454142
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6454142
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1655385612364/01 din 04.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Risipeni

Localitate Satul Risipeni, rnul Fălești

IDNO 1007601002603

Adresa Satul Risipeni, rnul Fălești

Număr de telefon/fax 025959236

E-mail risprim@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact  Mosoreti Dmitri

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)

Administrație Publică Locală de nivelul I,_promovarea 
intereselor și soluționarea problemelor populației 
unității administrativ teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a strazilor locale (str. Voluntarilor și str. 
Trandafirilor) din comuna Risipeni, rnul Fălești

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655385612364
Data publicării: 16.06.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655385612364?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:risprim@yahoo.com
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1655385612364/01 din 04.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Energia”
IDNO 1003602021250
Date de contact 

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

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

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

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

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a strazilor locale (str. Voluntarilor 
și str. Trandafirilor) din comuna Risipeni, rnul Fălești

45200000-
9 1/buc Nr.  25 din 

12.07.2023  551 483,95

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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


83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7213 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din  04.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Doroțcaia s. Doroțcaia,  raionul Dubăsari, 
1013620000180

Localitate s.Doroțcaia.  raionul Dubăsari
IDNO 1013620000180
Adresa Liceul Teoretic Doroțcaia s. Doroțcaia,  raionul Dubăsari, 
Număr de telefon/fax 248-45-339,  248-45-210
E-mail 248-45-339
Pagina web oficială ltdorotcaia@gmail.com

Persoana de contact ltdorotcaia.net
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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

	Lucrări □
Obiectul de achiziție

Anunțul de participare Nr.: 21059938
Data publicării: 13.07.2022
Link: : https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657701189623

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 mij-
locii:  SRL,, Livart Prim”
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

mailto:ltvladiovita@mail.ru
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
__1__ din 26.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL,, Livart Prim”
IDNO 1012600038364
Date de contact 

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

078138779, livartprim@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	     Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	     Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Modernizarea salii sportive la Liceul Teoretic 
Dorotcaia

45200000-9 1      14 din 
04.08.2022

841218.08

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

2. Alte informații:

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

	Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 03.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa MD-2011, str. Costiujeni, 3, mun. Chișinău
Număr de telefon/fax 022 85-72-38, 022 75-15-69
E-mail scpachizitii@gmail.com
Pagina web oficială scp.md
Persoana de contact Serghei Ciobanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal 
de activitate: prestarea asistenței medicale.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri  R 

Servicii □

Obiectul de achiziție Produse de panificație pentru perioada august – decem-
brie anul 2022

Anunțul de participare Nr.: F/N
Data publicării: 11.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059751/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 3

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

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

Denumire ,,ADRIKA” SRL
IDNO 1014600026086
Date de contact 

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

MD-2028, str. Lech Kaczynski, 2/3 

mun. Chișinău, Republica Moldova

E-mail: ninacovas@mail.ru

Tel. 069177775
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr.

crt

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Pâine din făină de grâu C/S
15800000-6

15500kg 21059751/1

03.08. 2022

177630,00

2 Pâine din făină de secară 15000kg 175800,00

Total: 353430,00
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 R         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:hmi_2004@gbg.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.2 din__07.08.2022_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță”
Localitate s.Cocieri
IDNO 1013620000124
Adresa Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță”, s.Cocieri,  r.Dubăsari
Număr de telefon/fax 248-52-232,  248-52-249
E-mail ltvladiovita@mail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact 060347055
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 Cererea ofertei de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

	Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Echipament informatic
Anunțul de participare Nr.: 21060493

Data publicării: 24.07.2022
Link:  

ocds-b3wdp1-MD-1658736839270

Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

	Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:  5
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 5

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658736839270
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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 __07.08.__ 20 22__ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Genial Invest SRL  (Lotul 1)
IDNO 1018600000851
Date de contact 

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

+37322852255/+37360188823  info@avpro.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 □      

Denumire BTS Pro  SRL  (Lotul 2)
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

+37322870140/+37322595858   ofice@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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 1 Sistem interactiv 30200000-1 4 Nr.9 din 
08.08.2022

146400.00

2  lot nr. 2 Calculator de birou 30200000-1 10 Nr.10 din 
08.08.2022

83323.80

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

2. Alte informații:

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

	Nu □        

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

	Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 acordu-
lui-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice prin-
tr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 140/22AA din 08.08.2022   

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 prin-
cipal 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 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-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a edificiului SCT Chișinău din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654684621946
Data publicării: 08.06.2022
Link:// https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654684621946?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (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)

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. 305/22 din 21.07.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Denumire „Carnals Grup” SRL
IDNO 1004600058853
Date de contact 

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

MD-2008, str. Schitului, nr. 4, mun. Chișinău, 
tel. 069723330;                 

e-mail: carnalsgrup@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea operato-
rului economic Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,
inclusiv TVA, lei

1  Lucrări de reparație a edifi-
ciului SCT Chișinău din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. 
Chișinău

„Carnals Grup” SRL 45400000-1

--/-- Nr. 902 din 
08.08.2022

2 789 924,80

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. Ştefan 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:carnalsgrup@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din_08.08.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria s. Văsieni, r-l Ialoveni
Localitate s. Văsieni , r-l Ialoveni
IDNO 1008601000994
Adresa MD 6830, s. Văsieni, r-l Ialoveni
Număr de telefon/fax 026844236/026844236
E-mail vasieniprimaria@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Bîrsa Ana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri w

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru Gradinițele de copii nr. 1și nr. 2 

din s. Văsieni, r. Ialoveni perioada august-decembrie 2022

Anunțul de participare Nr.:
Data publicării: 19.07. 2022, 14.12 
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060261/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut w
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 w 

Nr. oferte primite Total: 13
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

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 ofer-
tantului:

Denumire Lapmol SRL

IDNO 1002600024308

Date de contact 

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

Nume Prenume: 
Nastase Dumitru

Codul fiscal: 
1002600024308

Telefonul de contact: 
069302233

E-mail:   d.nastase@lapmol.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da w       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 Lotul nr. 2

Produse lactate si derivatele lor

15800000-
6  

28 din 
29.07.2022

141418,70

Denumire SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.

IDNO 1016600007719

Date de contact 

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

Nume Prenume: 
Alexei Agrici

Codul fiscal: 
1016600007719

Telefonul de contact: 
060885999

E-mail: villaprodotti@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da w       Nu □       

mailto:d.nastase@lapmol.md
mailto:villaprodotti@mail.ru
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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 Lotul nr. 3

Produse din carne

15800000-
6  

29 din 
29.07.2022

97196,40

Denumire SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038
Date de contact 

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

Nume Prenume: 
Calugher Vadim

Codul fiscal: 
1010600021038

Telefonul de contact: 
079222838

E-mail: prozorovski-lilian@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da w       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 Lotul nr. 4

Produse din pește

15800000-
6 

30 din 
29.07.2022

23836,00

2 Lotul nr. 5

Alte produse

15800000-
6

30 din 
29.07.2022

197668,00

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

mailto:prozorovski-lilian@mail.ru
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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 w        

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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5755 din 08.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică centrală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ 

Servicii □ V
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor de tipărire a blanchetelor (cu livrare și 
descărcare în depozitul CNAS) anul 2022.

Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1655117001956-EV-1655118422672
Data publicării: 13/06/2022 15:45
https://e-licitatie.md/achizitii/36715/servicii-tipografice

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 atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 
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Nr. oferte primite

Total: 7 (șapte)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 7 (șapte)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 7 (șapte)

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 23/1 din 31.05.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IS FEP ,,Tipografia Centrală’’
IDNO 1003600105901

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. str. Florilor, 1,

Telefon: 079 479 565

e-mail: tc.constantincalistru@gmail.com
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

Nr. 
lo-
tu-
lui

Denumirea, bunurilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total 
fără TVA

Total 
cu TVA

1 Legitimație de pensionar 79810000-5 50000

Nr.1172.08/2022

din

01.08.2022

90 000,00 108 
000,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 90 000,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 108 000,00

Denumire SC,, Continental Grup’’ SRL
IDNO 1002600009390

Date de contact 

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

mun.Chișinău, com.Ciorescu, str.

Livezilor 27,

Telefon: 069353845

e-mail: continentalgrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. 
lo-
tu-
lui

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

Nr. și data contrac-
tului

Total 
fără 
TVA

Total 
cu TVA

2 Coperte de dosar de pensionare/per-
sonal, Kromopak 250gr/mp 79810000-5  250000

Nr.1173.08/2022

din

01.08.2022

549 000,00 658 
800,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 549 000,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 658 800,00

Denumire SRL ” Metrompaș”
IDNO 1003600023353

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Feredeului 4|,

Telefon: 022260209,

022541754

e-mail: metrompas@mail.ru
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

Nr. lot. Denumirea, 
bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Total fără TVA Total cu TVA

3 Registre 79810000-5  625

Nr.1171.08/2022

din

01.08.2022

9785,00 11742,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 9785,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 11742,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □ V       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va re-
mite 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. 5949 din 08.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ V
Servicii □ 

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea plicurilor în asortiment cu livrare și descărcare în 
depozitul CNAS ( mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 3), anul 2022.

Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1657280851669-EV-1657283351832
Data publicării: 08/07/2022 15:29
https://e-licitatie.md/achizitii/37657/plicuri

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 □
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 

Nr. oferte primite

Total: 3 (trei)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3 (trei)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3 (trei)

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 23/1 din 31.05.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL,,GVP Moldova’’
IDNO 1002600039005

Date de contact 

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

mun.Chișinău, Str. Colina Pușkin, nr. 32,

Telefon: 022 296292

e-mail: gvp@plicuri.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. 
lo-
tu-
lui

Denumirea, bunurilor Cod CPV

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului Total fără TVA Total cu TVA

1 Plicuri 162x229 mm, cu ferestruică 30199230-1 50 000

Nr.1239.08/2022

din

05.08.2022

26 500,00 31 800,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 26 500,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 31 800,00

Denumire SRL ,,RADOP-OPT
IDNO 1003600050218

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Sarmizegetuza 15,

Telefon: 022 78-21-01

e-mail: radop2008@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. 
lo-
tu-
lui

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

Nr. și data con-
tractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

2 Plicuri 162x229 mm 30199230-1 10 000 Nr.1240.08/2022

din

05.08.2022

3 250,00 3 900,00

3 Plicuri 229x324 mm, alb 30199230-1 50 000 37 500,00 45 000,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 40 750,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 48 900,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va re-
mite 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. 25 din 08 august 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău

IDNO 1007601009990

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

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art.47 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Amenajarea curții cu pavaj și iluminat exterior, con-

strucția a 12 pavilioane la grădinița ”Sălcioara”, com. 
Stăuceni, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657269318754
Data publicării: 08.07.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657269318754?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 □

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657269318754
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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. 26 din 01 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire MAGDA SRL

IDNO 1002600011546

Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel 
Bătrîn 3 ap. 70, telefon/fax: 022281600, 068111114, e-mail: 
magda_srl@yahoo.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Amenajarea curții cu pavaj și ilu-
minat exterior, construcția a 12 
pavilioane la grădinița ”Sălcioa-
ra”, com. Stăuceni, mun. Chișinău

4520000-9 Lucrări con-
form listei cu 

cantitățile 
de lucrări

123

08.08.2022 6 234 864,71

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:magda_srl@yahoo.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11 din 04.08.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Suma estimată 216700,00

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare a teritoriului la Centrul de plasa-
ment temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), 
com. Bădiceni mun. Soroca

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655457214710
Data publicării: 17.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058550

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

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655457214710
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058550
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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. 14 din  
05.07.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL Magistrala Nistru
IDNO 1003607000038
Date de contact 

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

Mun. Soroca, str. Ocolirii 2/B

Tel.: 023024113

Email: magistrala.nistru@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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 1 
Lucrări de amenajare 
a teritoriului la Centrul 
de plasament temporar 
pentru persoane cu di-
zabilități (adulte), com. 
Bădiceni mun. Soroca

45400000-1 1 buc 32 din 15.07.2022 239958,23

TOTAL 239958,23
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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____5______ din _18.08.2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni
Localitate s. Costești, r-ul Ialoveni
IDNO 1009601000108
Adresa s. Costesti, str. Stefan cel Mare 115
Număr de telefon 026853277
Număr de fax 026851238
E-mail oficial primcostesti@yahoo. com
Adresa de internet www. costesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Perevoznic Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă x  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru anul 

2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1762158.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21047416
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1637676618252

Data publicării anunțului de participare 23.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

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

Nu x    Da □

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

15.12.2021    

Denumirea operatorului economic Delmix Prim SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 03.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 356324.60

Inclusiv TVA: 425347.40 lei

Termen de valabilitate 2022

Termen de execuție 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  x
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Instructiunea Ministerului Finantelor nr. 13-09/94 din 
14.04.2022, indicatia Cancelariei de Stat nr. 13-09/145 din 
07.06.2022, raportul asupra inflatiei a BNM,  propunerii de 
reziliere de la Delmix – Prim SRL  din 10.08.2022.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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:

Luînd în considerație majorarea considerabilă a prețurilor la produsele alimentare, inclusiv la nivel global, din cauza 
nivelului ridicat de inflație, scumpirea îngrășămintelor, îngreunări de ordin logistic provocat de războiul din Ucraina, 
conducăndu-ne de Instrucțiunea nr. 13-09/94 din 14.04.2022 a Ministerului Finanțelor a RM, indicației Cancelariei 
de Stat nr. 13-09/145 din 07.06.2022, propunerii de reziliere a contractului cu Delmix – Prim SRL nr. 98/2022 din 
10.08.2022 referitor la executarea contractelor de achiziții publice în contextul voialității prețurilor, este imposibil 
livrarea în continuare a produselor alimentare și duce la  insolvabilitatea operatorului economic, din acest motiv se 
acceptă perfectarea acordului adițional de micsorare cu Delmix – Prim SRL.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._5__din _18.08.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind :  micșorarea contractului nr.01 din 03.01.2022 cu SRL Delmix Prim, suma 
contractului de 425347.40 lei. În rezultatul micșorării contractului se reduce obiectul contractului de achiziți-
onare a produselor alimentare,  cu suma de 48784.85 lei. 

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

SRL Delmix Prim Cu capital autohton Nr. 1 03.01.2022 40654,04 48784,85

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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ANUNŢ DE MODIFICARE

 a contractului de achiziții publice privind 

achiziționarea produselor de papetărie

Nr. 141/22AM din 12.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504021
Număr de fax 022 212259
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

ala.musteata@asp.gov.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţia deschisă
Obiectul achiziției Produse de papetărie
Cod CPV 30192700-8
Valoarea estimată a achiziției 1 745 650,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653049957800
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653049957800?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 20.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri

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

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Nr. 271/22 din 20.06.2022

Denumirea operatorului economic „Ozer Group” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr. 814

Data: 29.06.2022

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800?tab=contract-notice
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 1 531 785,05

Inclusiv TVA: 1 838 146,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 29.06.2022 – 31.12.2022

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

Tipul modificărilor Rezoluţiunea contractului de achiziție

Temeiul juridic Prevederile pct. 30, subpct. 11 din Regulamentul cu privire la 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021;

Scrisoarea operatorului economic „Ozer Group” SRL din data 
de 10.08.2022.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Agenția Servicii Publice (ASP), la data de 20.05.2022 a demarat procedura de licitaţie deschisă privind achiziționarea 
produselor de papetărie. După parcurgerea tuturor etapelor, procedura respectivă de achiziție s-a finalizat prin în-
cheierea a 2 contracte cu operatorii economici „Ozer Group” SRL și SC „Cartnord” SRL. 

La data de 10.08.2022, operatorul economic „Ozer Group” SRL a înaintat către ASP o Notă informativă (Înştiinţare) 
prin care solicită rezoluţiunea contractului nr. 814 din 29.06.2022 privind achiziționarea produselor de papetărie, din 
cauza problemelor apărute în procesul de livrare a bunurilor, fapt ce a dus la imposibilitatea executării în continuare 
a contractului nominalizat. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Rezoluțiunea contractului nr. 814 din 29.06.2022 privind achiziționarea produselor de papetărie este condiționată de 
faptul că operatorul economic „Ozer Group” SRL a solicitat rezoluțiunea contractului nominalizat, deoarece se află în 
imposibilitatea de a executa livrarea bunurilor solicitate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie nr. 320/22 din 10.08.2022 a fost încheiat 
acordul adiţional de rezoluțiune a contractului nr. 814 din 29.06.2022 privind achiziționarea produselor de papetărie, 
încheiat cu operatorul economic „Ozer Group” SRL:

Denumirea opera-
torului economic

Nr. și data acordului adiţional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Ozer Group” SRL Nr. 912 12.08.2022 Se rezoluţionează contractul nr. 814 din 29.06.2022.

Agenţia Achiziții Publice: 

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
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 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.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. ___________ din ____________2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița, 22
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de Preț  
Obiectul achiziției Monofilament
Cod CPV 19724000-7
Valoarea estimată a achiziției 340 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1655380082090
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655380082090?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 16.06.2022
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)

Nu este cazul

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

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

Nu x    Da □

Sursa de finanțare Autofinanțare

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

29.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”ASIO-M.V.”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 45

Data: 01.07.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 283 333,33
Inclusiv TVA: 340 000,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție În termen de 30 zile din momentul solicitării mărfii la 

depozitul beneficiarului str. Varniţa 22.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezelierea contractului  
Temeiul juridic - Legea 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015

- art. 915, 916, 917 Cod Civil

- Contractul nr.45 din 01.07.2022 încheiat cu SRL ”Asio-M.V.”

- Scr. Ministerului Finațelor RM nr. 13-09/94 din 14.04.2022 refe-
ritor la executarea contractelor de achiziții publice în contextual 
volatilității prețurilor

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 01.07.2022 a fost încheiat contractul nr. 45 cu SRL ”Asio-M.V.” privind achiziționarea Monofilamentului în 
sumă de 283 333,33 lei fără TVA și 340 000,00 inclusiv TVA. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 23.08.2022, SRL ”Asio-M.V.” a expediat o notificare prin care ne informează despre următoarele: ”Prin pre-
zenta, “ASIO-M.V.” S.R.L., cod fiscal 1004600009512, cu sediul in Mun. Chișinău, str. Gheorghi Asachi 11/1, ap. 38, admi-
nistrator Rusnac Victor, vine cu rugămintea de a rezilia contractul de achiziționare a monofilamentului conform pro-
cedurii de achiziții publice de tip cerere a ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1655380082090 din 24.06.2022 
deoarece pînă la momentul de procedura oferta comerciala nr. 1006 din 10.06.2022 de la furnizor a expirat iar in noua 
oferta comerciala nr. 3006 din 30.06.2022 prețul s-a majorat cu 10% din cauza situatieti instabile la nivel mondial 
create din cauza războiului din Ucraina ce pentru noi prezinta pierderi comerciale in urma carora nu o sa ne putem 
onora obligațiunile din contract..” 

În urma celor expuse și potrivit scr. Ministerului Finațelor RM nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea 
contractelor de achiziții publice în contextual volatilității prețurilor se rezoluționează contractul nr. 45 din 01.07.2022 
încheiat cu SRL ”Asio-M.V.” privind achiziționarea monofilamentului. 

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 rezoluțiunea contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Asio-M.V.” - -
În urma examinării celor menționate și potrivit cadrului legal, grupul de lucru a decis:

- Rezoluțiunea contractului nr. 45 din 01.07.2022 încheiat cu SRL ”Asio-M.V.” privind achiziționarea monofilamentului.
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9 din 15.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci
Localitate Com.Bubuieci
IDNO 1007601010459
Adresa Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon 022-41-48-32
Număr de fax 022-41-48-69
E-mail oficial primaria.bubuieci@mail.ru
Adresa de internet www.primariabubuieci.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: eftoviciinga@
gmail.com

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Achiziționarea cărnii pentru instituțiile de educație tim-

purie din comuna Bubuieci pentru lunile august-de-
cembrie 2022

Cod CPV 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 383 150,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657264352220

Data publicării anunțului de participare 08.07.2022
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 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

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

21.07.2022

Denumirea operatorului economic „VILLA PRODOTTI” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:96

Data:28.07.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:281439,85
Inclusiv TVA:337727,82

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.12.2022
Denumirea operatorului economic CC „NIVALI-PROD” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:95

Data:28.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:86540,00

Inclusiv TVA:103848,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea contractelor 
Temeiul juridic Art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu 

modificările ulterioare.
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)

În urma demersului nr.583 din 20.07.2022 înaintat de către instituția de educație timpurie din com.Bubuieci s-a decis 
micșorarea contractelor conform art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma demersului nr.583 din 20.07.2022 înaintat de către instituția de educație timpurie din com.Bubuieci s-a decis 
micșorarea contractelor conform art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 15.08.2022 au 
fost încheiate acorduri adiţionale privind rezilierea contractelor:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„VILLA PRODOTTI” SRL 104 15.08.2022 -77 089,10 -92 506,92
CC „NIVALI-PROD” SRL 105 15.08.2022 -27 249,69 -32 699,63

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

de achiziții publice Nr. 1/2021 din 09.03.2021

08 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601009509
Adresa Str. Mihai Viteazul, 2
Număr de telefon 022295217, 022295079
Număr de fax 022295069
E-mail oficial buiucani@pmc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Zglavoc Daniela, 068240107, 

e-mail: daniela.zglavoc@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii pentru conceptul restabilirii infrastructurii stra-

dale (accesele pietonale din str. Liviu Deleanu, sectorul 
Buiucani, mun. Chișinău)

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4.589,99
Nr. și link-ul procedurii Nr: ocds-b3wdp1-MD-1612532707209

Link: link.MTender
Data publicării anunțului de participare 05.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv 

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

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

Nu ☑    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat ☑     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 25.02.2021

Denumirea operatorului economic SC ”LUXGAZ” SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 1/2021

Data: 09 martie 2021
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Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 3 978 726.25
Inclusiv TVA: 4 774 471.50

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 7 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  ☑

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele: 
Temeiul juridic Art.76 alin. (7), pct.1 lit. a), c), pct.2 lit. a), b), c) Legea 131/2015 

privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării 5 231 485 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice

Valoarea inițială a contractului în sumă de 4774471.50 lei s-a  
majorat cu suma de 154350,77 lei în baza acordului adițional 
nr. 1 din 3 martie 2022

Alte informații relevante Majorarea valorii este de 9,58% din valoarea inițială a contrac-
tului

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

a. Amenajarea teritoriului ( Amenajare parcare) :

- Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregare mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică;

- Amorsarea suprafațelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;

- Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, așternere mecanică.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- se consideră necesară achiziționarea de la Antreprenor a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în 
contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție publică nr. 1/2021 din 09.03.2021 a fost 
încheiat acordul adițional privind nr. 2 din 08.08.2022 privind majorarea valorii contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

Inclusiv TVA

SC ”Luxgaz” SRL 2/2022 08.08.2022 380844,59 lei 457013,50 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. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152640
Adresa str. Grenoble, 149
Număr de telefon 022 72 57 66
Număr de fax 022 72 57 66
E-mail oficial vignatenco@ms.md
Adresa de internet www.ignatenco.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Morari, 069911793

natalia_morari@inbox.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ☑  

Licitație deschisă ☑  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reactive și consumabile pentru Laboratorul Clinic pen-

tru anul 2022
Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 116 983,63
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21046428
Link:   

ocds-b3wdp1-MD-1636122205084
Data publicării anunțului de participare 17.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 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
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636122205084
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

08.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”GBG-MLD ”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 175/21

Data: 16.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  2 921,48

Inclusiv TVA:  3 155,20
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.01.2022-31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  ☑

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
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)

La data de 17 noiembrie 2021 IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” în calitate de autoritate contractantă a inițiat 
și publicat pe platforma de achiziții Mtender  nr. 2106428 link: ocds-b3wdp1-MD-1636122205084 privind 
achiziționarea ”Reactive și consumabile pentru Laboratorul Clinic  anul 2022”. 

Ca urmare a desfășurării a procedurii de achiziție publică pentru lotul  ”Tromboplastină cu calciu liofilizat 
cu posibilitatea INP flacon 10 ml ” a fost desemnată cîștigătoare  oferta operatorului economic SRL  ” GBG 
-MLD ” ca  fiind cea mai avntajoasă din punct de vedere economic.

Ținînd cont de faptul că, la instituție a crescut numărul pacienților internați în rezultatul creșterilor de cazuri 
cu infecția COVID-19,  gupul de lucru a fost informat la data de 29.07.2022 de către șeful Laboratorului Clin-
ic că, ”Tromboplastină cu calciu liofilizat cu posibilitatea INP flacon 10 ml ”  conform contractului nr. 
175/21 din 16.12.2021 a fost executat integral, prin urmare s-a solicitat majorarea contractului menționat  
cu 15 % pentru poziția mentionată.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 27.07.2022 grupul de lucru pentru achiziții a fost informat despre faptul că, contractul nr. 175/21 
din 16.12.2021 a fost executat integral pentru poziția ”Tromboplastină cu calciu liofilizat cu posibilitatea 
INP flacon 10 ml ” astfel în scopul asigurării activității în regim normal a Laboratorului Clinic, în vede-
rea efectuării a analizelor corespunzătoare,  grupul de lucru a decis de a mojora contractul nr. 175/21 din 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636122205084
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16.12.2021 cu 15 % pentru poziția ”Tromboplastină cu calciu liofilizat cu posibilitatea INP flacon 10 ml 
”, cee ace constituie 60 de ml.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru din 23.08.2022  
a fost încheiat acordul adiţional privind:  majorarea  contractului nr. 175/21 din 16.12.2021:

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA
SRL ”GBG-
MLD ”

01 23.08.2022 438,24 473,28

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. 82/22 din 12 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

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

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

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

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

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

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

Nr. 200/22 din 11 aprilie 2022

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

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

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

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare   □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezilierea contractului  □
Altele: □ modificarea rechizitelor de plată ale SA Drumuri-Bălți

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

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

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

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

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

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

Prin acordul adițional nr. 1 din 12 august 2022 s-a micșorat cu 
250 090,61 (două sute cincizeci mii, nouăzeci lei, 61 bani) lei 
cu TVA suma Contractului și s-au aplicat modificări în punctul 
3.1. al acestuia - Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă 
obiectul prezentului contract este de 7 709 650,63 lei (șapte 
milioane, șapte sute nouă mii, șase sute cincizeci lei, 63 bani) 
inclusiv TVA.

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

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

Înainte de modificare:

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

 

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

După modificare:

COMISIA ÎN URMĂTOAREA COMPONENȚĂ:

Nicolae TEODORESCU - Director SA „Drumuri-Bălți”

Arcadie COVALIOV  - Primar orașul Sîngerei

Andrei CUCOŞ   - Manager de proiect

Vasile HADÎRCĂ  - Responsabil Tehnic

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

Constantin BÂNDIU  - Şef SMIP, ADR Nord

Daniela RĂILEANU  - Specialist monitorizare proiecte

a întocmit la 29 iulie 2022 actul de constatare privind includerea volumelor de lucrări de construcție la obiect-
ul Sîngerei orașul incluziunii teritoriale care prevede următoarele:

comisia, în urma examinării prin suprapunere a volumelor de lucrări din oferta antreprenorului cu documen-
tația de proiect de facto, la șantierul de construcție a constatat volume de lucrări neprevăzute la proiectul de 
execuție nr. 05-21-I. Astfel, a apărut necesitatea elaborării devizului de cheltuieli adițional pentru volume de 
lucrări neprevăzute, lucrări ce sunt considerate inseparabile de lucrările executate anterior din punct de ve-
dre tehnic și constructiv al asigurării eficienței și funcționalității obiectului.



124

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7213 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

Se propune spre includere lucrări necesare pentru construcție – montaj ce sunt lipsă în documentația tehnică 
a proiectului.

1. În devizul ofertă nr. 9.1.4 „reconstrucția/amenajarea din preajma blocurilor locative din tr. A. Crihan 
nr. 2, 4 – str. Independenței nr. 127, 129, Devizul-ofertă nr. 10.1.1. „reconstrucția/amenajarea din preajma 
blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 142 și devizul-ofertă nr. 12.1.1 reconstrucție, pavare 
pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Sîngerei. În toate ofertele sus menționate lipsește, 
în pozițiile DE10C și DE11A betonul pentru montarea bordurilor. Conform tehnologiei de lucru pentru 
montarea bordurilor este necesar betonul pentru întărire și poziționare. 

Concluzii:

Lucrările suplimentare apărute în cadrul implementării proiectului sunt inseparabile de lucrările executate 
din punct de vedre tehnic și constructiv al funcționalității obiectului,

neexecutarea lucrărilor suplimentare duce la blocarea proiectului și neatingerea indicatorilor stabiliți.

Reieșind din cele menționate mai sus, comisia propune de a include în documentația de proiect și devize de 
executare a lucrărilor la obiectul Sîngerei – orașul incluziunii teritoriale. În acest sens lucrările suplimentarea 
apărute în cadrul implementării proiectului vor fi transmise autorului de proiect pentru examinarea verifica-
re, și elaborarea a devizului de cheltuieli.

NOTA INFORMATIVĂ A PROIECTANTULUI:

Referitor la cererea Dvs, cu nr. f/n din 20.07.2022, cu privire la necesitatea unor cantități de beton la instalarea bor-
durilor, vă informăm, că conform proiectului de execuție bordurile se instalează pe fundații din beton, iar cantitățile 
necesare sunt următoarele:

Proiectul nr. 06 - 21 - I “Reconstrucţia/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A. Crihan nr. 2,4 - str. Inde-
pendenţei nr. 127, 129 din or. Sîngerei”, pl. 6 secţiunea A-A, B-B, C-C:

- Borduri prefabricate din beton cu secţiunea 180x300mm aşezate pe fundaţii din beton L= 817 m.l., beton 
V=31.05 m.c.

- Borduri mici prefabricate din beton cu secţiunea 80x200mm aşezate pe fundaţii din beton L=430 m.l., beton 
V=9.89 m.c.

Proiectul nr. 05 - 21 - I “Reconstrucţia/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenţei nr. 128, 140, 
142 din or. Sîngerei”, pl. 6 secţiunea A-A, B-B, C-C:

- Borduri prefabricate din beton cu secţiunea 180x300 mm aşezate pe fundaţii din beton L= 530 m.l., beton 
V=20.14 m.c.

- Borduri mici prefabricate din beton cu secţiunea 80x200mm aşezate pe fundaţii din beton L=308 m.l., beton 
V=7.09 m.c.

Proiectul nr. 10-21 -1 „ Reconstrucţie, pavare pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Sîngerei”, pl. 
2 secţiunea A-A, B-B, C-C:

- Borduri prefabricate din beton cu secţiunea 180x300mm aşezate pe fundaţii din beton L=99 m.l., beton 
V=3.76 m.c.

- Borduri mici prefabricate din beton cu secţiunea 80x200mm aşezate pe fundaţii din beton L=2181 m.l, beton 
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V=50.17 m.c.

în total sunt necesari 122.1 m.c. de beton.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul 
că la fața locului au fost constatate volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care 
sunt strict necesare de a fi executate în cadrul contractului deoarece nu este posibilă executarea lucrărilor conform 
ofertei inițiale.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții pub-
lice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumula-
tive următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au 
fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului și urmare 
a efectuării modificărilor constructivului. Ceea ce ține de lucrările suplimentare ce lipsesc din caietul de sarcini la 
momentul elaborării documentației de licitație, neexecutarea acestor lucrări face imposibilă finalizarea obiectului. 
Lucrările depistate în procesul de implementare a proiectului, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările adițio-
nale neprevăzute sunt necesare pentru a consolida montarea bordurilor, efectiv a spori durabilitatea aceste investiții 
capitale prin majorarea cantităților de betoane în care vor fi poziționate bordurile. 

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Schimbarea contractantului este imposibilă din motiv că procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor 
de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Antrepreno-
rii, în cazul dacă aceștia vor fi diferiți pentru execuția lucrărilor de bază și a celor suplimentare neprevăzute de 
turnare a fundațiilor de beton, nu vor putea asigura garanția lucrărilor.

Condițiile, modul în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către un alt operator economic pot 
crea dificultăți esențiale contractantului inițial astfel ca procesul să nu dispună de consecutivitate, lucrările 
suplimentare se intercalează cu cele deja contractate.

Schimbarea este imposibilă și din considerentul că pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor  este 
necesară evacuarea actualului antreprenor, cu retragerea tehnicii. Lucrările care trebuie incluse ar necesita 
un termen dublu pentru a continua dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor general, totodată contractul 
inițial ar urma să fie suspendat, între timp există riscul creșterii prețurilor și orice tergiversare poate duce la 
imposibilitatea finalizării lucrărilor.

Schimbarea operatorului generează cheltuieli pentru pregătirea de execuție, mobilizare, instalarea vago-
anelor, aducerea tehnicii, utilajului, iar costul lucrărilor neprevăzute suplimentare ar crește esențial, reieșind 
din aceste cheltuieli.

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu de-
pășește 15% din valoarea contractului inițial;

Contractul inițial constituie 7 959 741,24 lei cu TVA,
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Acesta s-a micșorat în urma acordului adițional nr. 1 din 12 august 2022 cu 250 090,61 lei cu TVA, respectiv suma 
contractului este acum de 7 709 650,63 lei cu TVA

Prezentul acord de majorare nu va depăși 15% din valoarea contractului modificat, dat fiind faptul că se ma-
jorează lucrările cu un volum de 242 061,48 lei cu TVA ce constituie o creștere cu 3,14% din valoarea contract-
ului actual (7 709 650,63 lei cu TVA).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12  legea 131/2015.

-Modificarea nu  introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptar-
ea unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită, iar 
valoarea lucrărilor neprevăzute reprezintă o majorare nesemnificativă a contractului: cu 3,14%.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un 
mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări de bet-
onare, iar lucrările adăugătoare neprevăzute (de fundații din beton) la fel se referă la aceste obiecte.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduc atingere naturii generale a contractului inițial. Lucrările neprevăzute adițio-
nale incluse sunt în completarea lucrărilor contractate inițial. Sunt de același tip ca lucrările de bază (lucrări 
de amenajare a teritoriului, respectiv și lucrările adăugătoare neprevăzute de construcție fundații din beton 
sunt la fel lucrări de amenajare a teritoriului). Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au 
nici o legătură cu obiectul în construcție. 

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, fiind complementate volume nesemnificative.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.  

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va include în contract lucrări în valoare de 
242 061,48 lei cu TVA. În total grupul de lucru va include o valoare de 242 061,48 lei cu TVA în contract. Suma finală a 
contractului va fi de 7 951 712,11 lei cu TVA.

Sursele alocate pentru acest proiect sunt disponibile până la finele anului, iar stoparea lucrărilor generată 
de imposibilitatea contractării lucrărilor enumerate va face imposibilă utilizarea investițiilor deja efectuate, 
creându-se astfel blocaj în implementare. 

De la bugetul național nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției acestui obiect. 
Subliniem că lucrările sunt finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, lucrările 
adăugătoare neprevăzute sunt acoperite din acest fond deoarece volumul acestora nu este considerabil.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se majorează cu 242 061,48 (două sute patruzeci și două mii, șaizeci și unu lei, 48 bani) lei cu TVA suma Contractului 
și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce 
reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 951 712,11 lei (șapte milioane, nouă sute cincizeci și una mii, șapte 
sute doisprezece lei, 11 bani) inclusiv TVA.

Art. 14 se modifică în partea ce ține de rechizitele de plăți ale antreprenorului SA Drumuri-Bălți după cum urmează: 
cod SWIFT: TREZMD2X, IBAN: MD97TRPCCW518430A01016AA 
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Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Drumu-
ri-Bălți

Cu capital autohton Nr. 2 12 august 
2022

201 717,90 lei fără
TVA

Majorare contract
până la

6 626 426,76 lei fără
TVA

Se modifică
rechizitele de

plăți ale
antreprenorului
SA Drumuri-Bălți

după cum urmează:
cod SWIFT:
TREZMD2X,

IBAN: 
MD97TRPCCW

518430A01016AA

242 061,48 lei cu TVA
Majorare contract

până la
7 951 712,11 lei cu TVA

Se modifică
rechizitele de

plăți ale
antreprenorului
SA Drumuri-Bălți

după cum urmează:
cod SWIFT:
TREZMD2X,

IBAN: MD97TRPCCW
518430A01016AA

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 26.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152570
Adresa str. Lomonosov 49
Număr de telefon 022-72-31-64
Număr de fax 022-72-31-64
E-mail oficial scmbcc@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ana Bulat

022-72-31-64, scmbcc@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022
Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 725 025,99
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1635939003598
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635939003598?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 03.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

24.11.2022

Denumirea operatorului economic GBG-MLD SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 101

Data: 06.12.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635939003598
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 312 814,77
Inclusiv TVA: 363 236,68

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  ☑

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 2, literele 

a b c 
Creșterea prețului în urma modificării 

(după caz)

Nu se aplică

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

Nu se aplică

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Suma totală a contractului 363 236,96 lei MD se majorează cu 6 904,58 lei MD.

2. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 370 141,26 lei 
MD (trei sute șaptezeci mii o sută patruzeci și unu lei, 26 bani) lei MD”.

3. Specificația bunurilor ce se majorează:

Nr. lot Cod CPV Denumirea 
mărfii

Cantitatea, uni-
tate de măsură

Preț fără TVA/inclusiv TVA (lei) Suma totală fără 
TVA, lei

Suma totală cu 
TVA, lei

1 33696500-0 ALAT 375 ml 0,6400/

0,6912

240,00 259,20

2 33696500-0 ASAT 375 ml 0,6400/

0,6912

240,00 259,20

15 33696500-0 Proteina totală 125 ml 0,6480/

0,6998

81,00 87,48

16 33696500-0 Proteina C re-
activă

225 ml 18,5132/

19,9942

4 165,47 4 498,70

42 33696500-0 Labstrip 
U11PLUS GL test 
strip 150 teste, 
ANA-9901GL-1

5 set 300,00/

360,00

1 500,00 1 800,00

TOTAL, LEI X X X 6 226,47 6 904,58
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează 
cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă – numărul de bolnavi în instituție nu este fixat, acesta poate varia în 
funcție de sezon, infecții, viroze, pandemie, etc, respectiv și numărul de analize de laborator variază în func-
ție de numărul de bolnavi și diagnoza acestora;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - astfel încît se procură același bun la același 
preț cu care este fixat în contract;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial – 
nu se depășeste 15% din cantitatea initială a contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 26.08.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului nr. 101 din 06.12.2021, după cum urmează:

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

GBG-MLD SRL 1 26.08.2022 6 226,47 6 904,58

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1 din 25.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Briceni
Localitate  raionul Briceni or. Briceni
IDNO 1007601004973
Adresa Briceni. Str. Independentei 28
Număr de telefon 0247-2-33-41
Număr de fax 0247-2-33-41
E-mail oficial carolina-melnic@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vanghelii Carolina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitatie deschisa
Obiectul achiziției Produse alimentare inclusiv ecologice pentru 

instituțiile subordonate Primariei or. Briceni
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 1 301 094.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639639523233 

Link-ul: 21048755
Data publicării anunțului de participare Data: 16.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

10.01.2021

Denumirea operatorului economic SRL V A Struc

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639639523233
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:17
Data:17.01.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 83871.03
Inclusiv TVA: 100363.93

Termen de valabilitate 12 luni
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015

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)

Produse alimentare inclusiv ecologice pentru institutiile subordinate Primariei orasului Briceni pentru perioada 
ianuarie -decembrie 2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

In legatura cu situatia economico-financiara pe piata din Republica Moldova si incapacitatea de a mentine pre-
turile la produsele alimentare contractate anterior, a aparut necesitatarea de  micsorare a contractului sus men-
tionat.

III. Rezultatele examinării:

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

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL V A Struc Nr.1 24.08.2022 -44 668.21 -53 601.86
    )

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

de achiziții publice

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1618904999199-1 din 16.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice na-

ționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în ra-
ioanele Călărași, Strășeni

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 9 057 000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1618904999199
Link: 

https://e-licitatie.md/achizitii/23536/lucrari-de-intreti-
nere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-im-
bracaminte

Data publicării anunțului de participare 12.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 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: [Programul privind repartizarea mijloace-
lor fondului rutier.

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

31.05.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L.,,Solcoci Prim,,

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/152
Data:09.06.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 572 779,84
Inclusiv TVA: 7 887 335,81

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție Septembrie 2021

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

Tipul modificărilor Rezoluțiunea contractului  
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 

(7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrări la obiectul menționat nu s-au executat.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

       Prin procesul-verbal nr. 8 din 08.12.2021 de constatare a lucrărilor efectiv executate la obiectul ”Lucrări de în-
treținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, 
Strășeni”, grupul de lucru în componența: Ion Drucec– director adjunct ÎS ”ASD”, Petru Triboi – șef Direcția Siguranța 
și Întreținerea Construcții Rutiere ÎS ”ASD”,  Artur Ciobanu – șef direcția tehnică ÎS ”ASD”, Dumitru Calin – șef serviciul 
supraveghere ÎS ”ASD”, D. Godorogea – responsabil tehnic (consultant), serviciul supraveghere ÎS ”ASD”, G. Solcoci  - 
administrator SRL ”Solcoci Prim”, a examinat la fața locului situația la obiectul menționat și a constatat că la data de 
08.12.2021 antreprenorul general a executat doar lucrări pe sectoarele de drum R21 km 39,70 - 40,40 (700 m.l.) și km 
41,10 – 41,75 (650 m.l.), dar calitatea acestora urmează a fi stabilită prin prelevarea repetată a probelor de laborator, 
ținând cont de divergențele între rezultatele beneficiarului și cele ale antreprenorului.  

     Pe  sectoarele de drum, prevăzute în caietul de sarcini, nu au fost executate lucrări, respectiv către beneficiar nu au 
fost înaintate acte/procese-verbale de recepție lunară a lucrărilor executate, solicitări de plată pentru careva volume. 
La fel, comisia a constatat că la data întocmirii prezentului proces-verbal lucrări la obiectul menționat nu se execută.

     De asemenea, comisia a constatat că, pe sectoarele de drum M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiras-
pol-frontiera cu Ucraina, km 219,10 – 219,25; km 221,10 – 221,85 (selectiv); km 223,10 – 223,50 (400 m.l.); km 223,70 
– 224,00 (300 m.l.); km 224,10 – 224,30 (200 m.l.) și M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu 
Ucraina, km 226,27 – 226,50 (230 m.l.); km 236,20 – 236,35 (150 m.l.); km 237,90 – 238,30 (selectiv), suprafața părții 
carosabile din beton de ciment prezintă defecțiuni considerabile, care se manifestă prin prezența gropilor și tasărilor 
dalelor de ciment (inclusiv crăpături pe suprafața dalelor), exfolierea suprafeței dalelor din beton de ciment și lipsa 
colmatării rosturilor (fapt care a favorizat fenomenul de ridicare a dalelor de beton de ciment pe perioada de vară). 
Neexecutarea stratului de mixtură asfaltică stabilizată (MAS 16), care a fost prevăzut pentru aceste sectoare, creează 
la moment disconfort traficului rutier și riscuri în procesul de asigurare a siguranței circulației rutiere

    În acest sens, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de beneficiar, îndreptățită în temeiul pct.12.2 din 
Contractul de antrepriză nr.06-14/152 din 09.06.2021, a notificat antreprenorul general SRL „Solcoci Prim” despre 
rezoluțiunea Contractului de antrepriză nr.06-14/152 din 09.06.2021.

     Având în vedere circumstanțele descrise, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” menționează că neîndeplini-
rea obligațiunilor asumate de către antreprenorul general cauzează prejudicii întreprinderii, inclusiv aceasta creează 
pericol emitent pentru siguranța circulației rutiere.
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    În acest context, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de beneficiar, consideră că     este întrunită una 
din condițiile indicate la pct.12.2 din Contract, care duce la rezoluțiunea contractului de antrepriză nr.06-14/152 din 
09.06.2021, potrivit căreia beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului dacă „antreprenorul general nu începe 
lucrările fără a avea un motiv justificat (...)”.

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării circumstanțelor referitoare la executarea contractului de achiziție s-a decis rezolu-
țiunea contractului  în sumă:

Denumire operator economic Lucrări  excluse, lei inclusiv TVA

S.R.L.,, Solcoci Prim,, (-)6 078 422,71

______________
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