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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 14.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primaria comunei Mirzesti
1007601001743
s. Mirzesti r.Orhei bd M.Eminescu, 2
023563415
primaria.mirzesti@mail.ru

www.mirzesti.comuna.md
Berezantev Vitalie 0235/63415,79840080
primaria.mirzesti@mail.ru

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va primaria.mirzesti@mail.ru
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)

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

45453000-7

Reparatia acoperisului
si tencuiala peretilor exteriori la gimnaziul din
comuna Mirzesti satul
Mirzesti

Cantitate/
Unitate de
măsură

buc

Descrierea achiziției

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

Reparatia acoperisului
si tencuiala peretilor exteriori la gimnaziul din
comuna Mirzesti satul
Mirzesti.

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
3

Da □

Da □
Cel mai scăzut preț

1810905.83 lei
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Trimestru III

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 09 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
1003600153049
Chișinău, bd. Negruzzi, 3
022/27-25-31, 022/54-43-10
csmc@ms.md
csmc.md
Ludmila Cojuhari, 022/27-25-31
conform SIA RSAP Mtender csmc@ms.md

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

Instituție Medico Sanitară Publică

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

1

33100000-1

Denumirea bunurilor/ serviciilor
Utilaj stomatologic

Cantitate/
Unitate de
măsură
-

Descrierea achiziției
Utilaj stomatologic

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
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Nu
□ Da
 Nu
□ Da
Cel mai mic preț

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Trim III
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

5

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

1 051 000,0
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

 Nu

□ Da
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.1 din 02.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria satului Racovăț
1007601001019
s.Racovăț, rul. Soroca
0230/60238;
ravovat.primaria@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Fedco Oxana 069174626
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va fedcooxana1982@mail.ru
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docuDocumentația de atribuire va fi anexata în cadrul promentația de atribuire
cedurii în SIA RSAP
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în
care poate fi accesată documentația de atribuire)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Primăria satului Racovăț
vitate
Autoritate publică
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45454100-5

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Lucrări de renovare
exterioară și interioară
Conform caietpentru clădirea Casei de
ului de sarcini
Cultură din satul Racovăț, rnul Soroca

Descrierea achiziției
Lucrări de renovare exterioară și interioară pentru
clădirea Casei de Cultură
din satul Racovăț, rnul
Soroca

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu +
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
Da □
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu +
meiul unor legisau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

7

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
4 014 252,29
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- III - IV trimestru 2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu +
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.1 din 13.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria comunei Holoșnița
1007601001053
s.Holoșnița, rul. Soroca
078813193;
marina.berladean@mail.ru
primaria.holosnita@mail.ru

Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Marina Berladean 078813193
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docuDocumentația de atribuire va fi anexata în cadrul promentația de atribuire
cedurii în SIA RSAP
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în
care poate fi accesată documentația de atribuire)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Primăria comunei Holoșnița
vitate
Autoritate publică
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Echipament și inventar:
masă de tenis, masa
fotbal, masa air hockey,
masa de billiard, ecran
de protecție, rețea de
supraveghere video,
Conform speciproiector video, comficației
37400000-2
puter, instrumente
din anunț.
muzicale, echipament
lumini, costume naționale, jocuri de societate,
mobilier pentru Căminul
Cultural din satul Holoșnița.

9

Descrierea achiziției
Echipament și inventar:
masă de tenis, masa
fotbal, masa air hockey,
masa de billiard, ecran
de protecție, rețea de
supraveghere video,
proiector video, computer, instrumente muzicale,
echipament lumini, costume naționale, jocuri de
societate, mobilier pentru
Căminul Cultural din satul Holoșnița.

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
1088341,67
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu +
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
Da □
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu +
meiul unor legisau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

III.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- III - IV trimestru 2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu +
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 13.09.2022
privind “Achiziționarea medicamentelor necesare realizării Programului Național privind Sănătatea, Drepturile sexuale și Reproductive pentru anul 2023”
(se indică obiectul achiziției)

I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
1016601000212
MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2
022-222-445
office@capcs.gov.md
https://capcs.md/
Persoana de contact:

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

Macari Doina
Tel.: 022-222-490
E-mail: medicamente@capcs.gov.md
https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

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)

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr
lot

1

Cod CPV

33600000-6

Denumire Lot

Ethinylestradiolum
+ Drospirenonum
0,02 mg + 3 mg

Unitatea
de măsură

Comprimat

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată fără TVA

175448

ATC G03AA12. Forma farmaceutica
Comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura
comprimat. Se acceptă medicamente
autorizate în Republica Moldova la
data deschiderii ofertelor. Tranșe de
livrare: I tranșă: 50% Martie 2023, II
tranșă: 50% Septembrie 2023.

910298,08

11

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

2

3

33600000-6

33600000-6

Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15
mg

Levonorgestrelum
75 mg
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Draje

Bucată

701883

ATC G03AA07. Forma farmaceutica
Draje. Mod de administrare per os.
Unitatea de masura draje. Se acceptă
medicamente autorizate în Republica Moldova la data deschiderii
ofertelor. Tranșe de livrare: I tranșă:
50% Martie 2023, II tranșă: 50% Septembrie 2023.

1031136,49

274

ATC G03AC03. Forma farmaceutica
implant. Mod de administrare subdermal. Unitatea de masura bucata.
Se acceptă medicamente autorizate
în Republica Moldova la data deschiderii ofertelor.Tranșe de livrare: I
tranșă: Martie 2023

50257,97

Total:

II.

1991692,54

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor atelie- Nu □
re protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii Nu □
în temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut
fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa- 13.09.2022
re pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi- NU □
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 6 din 09 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
1006601000543
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69
022-78-51-60; 022-78-51-58
achizitii@dse.md
www.dse.md
Timercan Tatiana
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor
solicitate

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată
(fără TVA)
în lei MDL

-Vederea exterioară la temperatura de limpede,
fără depuneri.
- Densitatea la– (1100-1200 kg/m3);
- Indicatorii ionilor de hidrogen (pH) – în limitele
7,0 – 10,0 %;
35100000-5

Spumogen

- Stabilitatea spumei – minim 720 sec;
- Viscozitatea cinematică la temperatura de 200C
– nu mai mare de 100 mm2/s;

1 083 333,33 MDL

- Coeficientul de înfoiere volumic în apă – 6%;
1.

- Temperatura de solidificare – nu mai mare de
-50 C;
- termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani

Valoarea estimativă totală în lei MDL, fără TVA

1 083 333,33 MDL
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor atelie- Nu V
re protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe- Nu V
sii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor
Da □
acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Da □

Cel mai mic preţ

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

09.09.2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achi- Nu V
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în
JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru
realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023

Din 14.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- autoritate centrală de achiziție
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)

Cod CPV
Obiectul de achiziții

33000000-0
Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor
de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de
control al Tuberculozei pentru anul 2023
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Informații despre obiectul achiziției:
Denumirea
generică a
dispozitivului

1

2

3

4

Containere
pentru spută,
pentru centrifugare, 50 ml

Container
pentru spută,
120-150 ml

Lame de sticlă,
(bucată)

Anse
bacteriologice

Valoarea
Unitate
Nr. Tranşe /
Cantitate
estimată
măsură
perioada
fără TVA

Specificații tehnice
Tuburi polipropilen, pentru centrifugare,
volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice
fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra
transparenţi, groşi ce permit centrifugarea
până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la
solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă
albă, mată pentru etichetare cu marcheri
de laborator. Capacul va fi din polipropilenă
de densitate înaltă, ce se poate închide uşor
printr-o singură operaţie manuală. Capacul
va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN
free
Containere din polipropilenă pentru colectarea sputei, volum 120 ml, cu capac din polipropilenă, numit și container de colectare
a urinei
Dimensiuni: (25-26 mm x 76-77 mm x 1-1,2
mm), cu marginea şlefuită, mată p/u înscrieri; curate și degresate; ambalate tropical
(Cîte o foaie de hîrtie între fiecare lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.
Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic uz.
Lungimea - 220+/-10mm. Vor fi cu 2 vârfuri
diferite – 1 vârf destinat preparării frotiurilor,
al 2-lea destinat inoculării culturii.Ambalaj –
maximum 20 buc.

5

Acid sulfuric,
Soluție, 96-98% acid sulfuric, puritate-tehH2SO4, 96-98% nic. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.

6

Acid clorhidric

Acid clorhidric (HCl) Concentratia ≥35%,
Ambalaj - max. 1.0 l.
Ulei de imersie, fara miros, utilizat pentru
microscopierea frotiurilor la microscopul
optic. Ambalaj - 100 ml.
Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare.
Ambalaj - butelie max 1.0 l.

bucată

94500

1 tranșă /
09.2023

499687,5
bucată

bucată

5000

84000

1 tranșă /
09.2023

8 961,81

1 tranșă /
09.2023
30112,98

bucată

84500

1 tranșă /
09.2023
35401,95

Litri

95

1 tranșă /
09.2023

13740,58

Litri

35

1 tranșă /
09.2023

5 018,61

Litri

8

1 tranșă /
09.2023

Litri

89

1 tranșă /
09.2023

7

Ulei de imersie

8

Carbolfuchsin,
1,0%

9

Fenol, cristale

Componenta principală a produsului ≥80%.
Ambalaj - max. 250g.

kg

2

1 tranșă /
09.2023

10

Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru
Albastru de
metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentmethilen, 0,1%
ru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.

Litri

89

1 tranșă /
09.2023

11

Markere

Rezistente la apă, alcool şi acizi. Vârful
peniței 1 mm. Culoare neagra

bucată

175

1 tranșă /
09.2023

2138,38

12

Foarfece
medical

Din inox, Lungimea 140-160 mm, drepte,
ascutite la capat

bucată

80

1 tranșă /
09.2023

7 647,41

16

2 169,95

54957,45
11 471,11

40187,10
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pincete
medicale
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Din inox, Lungimea 140-160 mm, anatomice

Destinate pentru fixarea frotiurilor pentru
examenul microscopic. Spirtiera 100ml, cu
Spirtiere
sistem de siguranță a fitilului. Carcasa externa metalică.
Cutii fabricate din polistiren de înaltă denBoxe p/u
sitate pentru păstrarea lamelor de sticlă (cu
păstrarea
dimensiunile 26mm x 76mm). Capacitatea
lamelor
- maximum 100 lame per cutie. Rezistente la
dezinfectanţii uzuali.
Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență
înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură
Suport pentru
înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul
tuburi de 50 ml
30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maxim 25 locuri.
Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență
Suport penînaltă la dezinfectanți chimici și temperatură
tru tuburi de
înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu,
20x28 mm
va conține 30-40 locuri.
Respirator de unică folosință, clasa de protecție FFP2, dotat cu supapă. Utilizate în
Respiratoare
scop medical pentru protecția personalului
ce activează în laboratorul de tuberculoză.
Certificate EN149:20001 și/sau CE0086.
Mănuși de unică folosință, din latex, fără
pudră. Se acceptă doar produse înregisMănuși
trate în Registrul de Stat al Dispozitivelor
medicale
Medicale; vor fi livrate conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%,
mărimea L – 10%.
Pahar ErlenAutoclavabile până la 140°C. Rezistente
meyer din
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambasticla cu capac laj original, securizat, marcat şi etichetat de
filetat din plas- producător, fără preambalare; Instrucţiunile
tic, volumul
de utilizare a truselor să conţină caracteristi100ml
cile de performanţă şi calitate.
Pahar ErlenAutoclavabile până la 140°C. Rezistente
meyer din
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambasticla cu capac laj original, securizat, marcat şi etichetat de
filetat din plas- producător, fără preambalare; Instrucţiunile
tic, volumul
de utilizare a truselor să conţină caracteristi250ml
cile de performanţă şi calitate.
Pahar ErlenAutoclavabile până la 140°C. Rezistente
meyer din
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambasticla cu capac laj original, securizat, marcat şi etichetat de
filetat din plas- producător, fără preambalare; Instrucţiunile
tic, volumul
de utilizare a truselor să conţină caracteristi500ml
cile de performanţă şi calitate.

17

bucată

80

1 tranșă /
09.2023

bucată

80

1 tranșă /
09.2023

bucată

30

4 014,89

4325,31

1 tranșă /
09.2023
1 433,89

bucată

35

1 tranșă /
09.2023
1 923,80

bucată

25

1 tranșă /
09.2023
1 075,42

buc

10000

1 tranșă /
09.2023
65 719,91

bucată

25000

1 tranșă /
09.2023
29 872,69

buc

20

1 tranșă /
09.2023
1 481,69

buc

15

1 tranșă /
09.2023
1 308,42

buc

15

1 tranșă /
09.2023
1 559,35
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23

24

25

26

27

28

Pahar Erlenmeyer din
sticla cu capac
filetat din plastic, volumul
1000ml
Pahar Erlenmeyer din
sticla cu capac
filetat din plastic, volumul
2000ml
Pahar Erlenmeyer din
sticla cu capac
filetat din plastic, volumul
5000ml
Pahar gradat
din sticla cu
cioc, volumul
250ml

Cilindru gradat,
volumul 500ml

Cilindru gradat,
volumul 100ml

29

Pîlnie din sticlă

30

Pipete automate cu volum
ajustabil 1001000 mcl

31

Pipete automate cu volum
ajustabil 20200 mcl
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Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Instrucţiunile
de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Instrucţiunile
de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Instrucţiunile
de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană.
Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de producător,
fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate
in ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate.
Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate
in ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate.
Diametrul exterior 100-120mm, lungime
100-120 mm, unghi 60*, diametrul exterior
coada 10-13 mm.
Micropipeta cu volum variabil 100-1000μl.
Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Micropipeta cu volum variabil 20-200μl.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat
şi etichetat de producător, cu certificat de
calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.

18

buc

15

1 tranșă /
09.2023
2 294,22

buc

15

1 tranșă /
09.2023
4 158,28

buc

3

1 tranșă /
09.2023
6 775,13

buc

15

1 tranșă /
09.2023
376,40

buc

4

1 tranșă /
09.2023
224,64

buc

4

1 tranșă /
09.2023
143,39

buc

5

1 tranșă /
09.2023

buc

4

1 tranșă /
09.2023

179,24

2 150,83

buc

4

1 tranșă /
09.2023
2 150,83
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32

33

34

35

36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

Micropipeta cu volum variabil 1-10μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi
etichetat de producător, cu certificat de calbuc
itate sau certificat metrologic; Instrucţiunile
de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. SetuPipete autorile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi
mate cu volum etichetat de producător, cu certificat de calbuc
ajustabil 1000- itate sau certificat metrologic; Instrucţiunile
5000 mcl
de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
Polyethylene de densitate joasă, transPipete de
parente, sterile. Volum pentru vârf – 3 ml
bucată
(pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj transfer
maximum 20 buc.
Prosoape de
Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate,
hartie de unica pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150pachet
folosinta
250 prosoape/ pachet
Dimensiuni 300-350*200-250 mm din poPungi pentru
lietilena sau alt material impermeabil. Setubuc
deseuri
rile vor fi livrate in ambalaj original, marcat
biologice
şi etichetat de producător.

Pipete automate cu volum
ajustabil 1-10
mcl

Pungi
autoclavabile

Material Polipropilena, Volum 50-80 l, dimensiuni 50-70 x 70-90 cm. Domeniu de
temperatura pana la 134 °C,

buc

38

Folie de staniol

Lungimea 10-45 m , GROSIME 0,018-0,025
mm

buc

39

Permanganat
de potasiu

40

Cutii Petri

41

Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu
zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al
tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile treTuburi 1,5
buie să asigure integritatea și securitatea probei
în timpul fierberii, congelării și centrifugării.
ml pentru
micocentrifugă Sterile, cu capac tip “safe-lock” cu securitate
superioară în timpul centrifugării, forţa maximă
24000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță.
Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.

bucată

Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu
zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al
tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile treTuburi 2,0
buie să asigure integritatea și securitatea probei
în timpul fierberii, congelării și centrifugării.
ml pentru
micocentrifugă Sterile, cu capac tip “safe-lock” cu securitate
superioară în timpul centrifugării, forţa maximă
25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță.
Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.

bucată

37

42

KMnO4, pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj
gram
– flacon 100g.
Polipropilen de densitate înaltă, transparent,
de unic uz, sterile. Dimensiuni 94 x 16 mm.
bucată
Ambalaj – maximum 20 buc.

19

4

1 tranșă /
09.2023
2 150,83

4

1 tranșă /
09.2023
2 150,83

60000

1 tranșă /
09.2023

1000

1 tranșă /
09.2023

5000

1 tranșă /
09.2023

2000

1 tranșă /
09.2023

150

1 tranșă /
09.2023

1000

1 tranșă /
09.2023

1000

1 tranșă /
09.2023

10000

1 tranșă /
09.2023

32 262,50

9 559,26

8 364,35

16 728,70
17 206,67

597,45

2 389,81

35 847,22

10000

1 tranșă /
09.2023

35 847,22
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43

44

45

46

47

48

Tuburi 0,5
ml pentru
micocentrifugă

Tuburi 1,5
ml pentru
micocentrifugă

Tuburi 2,0
ml pentru
micocentrifugă

Tuburi 1,5
ml pentru
micocentrifugă

Tuburi 2,0 ml
păstrare culturi
congelator-70C
(Cryotube).

Tuburi 15,0ml
conice
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Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu
zonă mată pentru marcaj pe peretele extern
al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile
trebuie să asigure integritatea și securitatea
probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil,
prevăzut cu inele “O-ring” care protejează
împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea.
Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 0,5
ml. Ambalaj – maximum 500 bucăți.
Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu
zonă mată pentru marcaj pe peretele extern
al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile
trebuie să asigure integritatea și securitatea
probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil,
prevăzut cu inele “O-ring” care protejează
împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea.
Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 1,5
ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu
zonă mată pentru marcaj pe peretele extern
al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile
trebuie să asigure integritatea și securitatea
probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil,
prevăzut cu inele “O-ring” care protejează
împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea.
Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 2,0
ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu
zonă mată pentru marcaj pe peretele extern
al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile
trebuie să asigure integritatea și securitatea
probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil,
prevăzut cu inele “O-ring” care protejează
împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea.
Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5
ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
Polipropilen densitate înaltă, transparent,
cu zonă mată pentru marcaj pe peretele
extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac
filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără
fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum
100 bucăți.
Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu
zonă mată pentru marcaj pe peretele extern
al tubului, gradate. ADN/ARN free. Sterile,
cu capac filetat, detasabil. Baza tubului
conică, fără fustiță. Volum 15,0 ml.Ambalaj –
maximum 100 bucăți.

20

bucată

10000

1 tranșă /
09.2023

35 847,22

bucată

10000

1 tranșă /
09.2023

35 847,22

bucată

10000

1 tranșă /
09.2023

35 847,22

bucată

10000

1 tranșă /
09.2023

16 728,70

bucată

2000

1 tranșă /
09.2023
5 974,54

bucată

10000

1 tranșă /
09.2023
17 923,61

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

49

50

Tuburi pentru
medii nitritive

Cryoboxes
pentru tuburi
2 ml

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al
tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide
ușor printr-o singură operație manuală. Certificat CE sau declarație de conformitate in
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo
cu volum 2ml. Capac din plastic transparent
cu numerotarea pozițiilor tuburilor. Locurile
pentru tuburi să fie despărțiți prin pereți
transversali. Capacitatea cutiei - 100 tuburi. Temperatura de operare -85°C-+37 °C.
Autoclavabile.

bucată

30000

1 tranșă /
09.2023

89 618,06

bucată

80

1 tranșă /
09.2023
4 397,26

51

Vârfuri pentru
Volum 10-200 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj pipete auto96 vârfuri per cutie.
mate 10-200 μl

bucată

12000

1 tranșă /
09.2023

52

Vârfuri pentru
Volum 20 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96
pipete automate
vârfuri per cutie.
20 μl

bucata

4000

1 tranșă /
09.2023

3 345,74

53

Vârfuri pentru
Volum 100-1000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj
pipete automate
- 96 vârfuri per cutie.
100-1000 μl

bucată

8000

1 tranșă /
09.2023

9 559,26

Volum 0,5-10 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj 96 vârfuri per cutie.

bucata

4000

1 tranșă /
09.2023

Volum 5000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96
vârfuri per cutie.

bucata

1000

1 tranșă /
09.2023

Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru
analize de laborator.Ambalaj – flacon maximum 1 kg.

kg

50

1 tranșă /
09.2023

Tri-Sodium citrate dihydrate
(C6H5Na3O7•2H2O) pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%.
Ambalaj - flacon maximum 1 kg.

kg

3

1 tranșă /
09.2023

54

55

56

57

Vârfuri pentru
pipete automate 0,5-10 μl
Vârfuri pentru
pipete automate 5.0ml
Hidroxid de sodium (NaOH),
chimic pur
Tri-Sodium
citrate
dihydrate

58

Citrat de
Magneziu

59

Glycerol

60

61

Monofosfat
de potasiu
(KH2PO4)
NaCl (for
molecular
biology)

3 345,74

836,44

13 263,47

3 032,68

Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for
microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon
maximum 100g.
Glycerol (glycerin). Ambalaj – flacon maximum 1.0 l.
KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon
fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%.
Ambalaj - flacon maximum 1 kg.

g

100

1 tranșă /
09.2023

litri

2

1 tranșă /
09.2023

kg

3

1 tranșă /
09.2023

NaCl (for molecular biology). Ambalaj – flacon maximum 500g.

g

100

1 tranșă /
09.2023

21

10 037,22

1 792,36
525,76

2 401,76

1 792,36
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62

63

Di-Sodium
hydrogen
phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O
Dimethyl
sulphoxide

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

Na2HPO4*2H2O pentru prepararea soluției
de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic
pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg.

kg

Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle.
Ambalaj – flacon maximum 500m1

ml

2000

1 tranșă /
09.2023

5 735,56
5 974,54

2

1 tranșă /
09.2023
1 051,52

64

Sodium
Sodium dodecyl sulfate ultra pur (≥99,5 %,
dodecyl sulfate 1M 288.38 g/mol). Ambalaj - flacon 25g.

g

25

1 tranșă /
09.2023

65

TE-buffer 100x
(1 M Tris (pH
8.0), 100 mM
EDTA

TE-buffer 100x 1 M Tris (pH 8.0), 100 mM
EDTA (pH 8.0)

g

100

1 tranșă /
09.2023

66

Lysosym

Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de
găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox.
50.000 U / mg

g

4

1 tranșă /
09.2023

67

Proteinase K

Proteinase K (>600 mAU/ml, in solutie gata
de utilizare). Ambalaj - flacon 2ml.

ml

8

1 tranșă /
09.2023

68

Cetyltrimethylammonium
bromide

g

200

1 tranșă /
09.2023

69

Izoamil alcool

litri

2

1 tranșă /
09.2023

Cetyltrimethylammonium bromide
(C19H42NBr, 364.46 g/mol-masa molara, in
forma de praf ) CTAB. Ambalaj- Flacon 100g
Izoamil alcool (C5H12O, 1M 88.148 g/mol,
Lichid limpede, incolor, densitatea 0.8104
g/cm3 at 20 °C, solubilitatea in apa 28 g/L,
foarte solubil în acetonă, eter dietilic, etanol). Ambalaj - flacon 500-1000ml

6 452,50

3 154,56
13 382,96

5 496,57

1 577,28

70

Isopropanol

2-Propanol (Isopropanol) for molecular biology. Ambalaj - flacon 500-1000ml

litri

3

1 tranșă /
09.2023

849,58

71

Cloroform

Cloroform 99.8%, ChCl3. Ambalaj- flacon
500-1000ml

litri

5

1 tranșă /
09.2023

1 786,39

72

NALC (N-Acetyl-L-cystein)

C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein (NALC), pentru
analize de laborator. Pulbere, Puritate – chimic
pur >98%. Ambalaj – flacon maxim 50,0 g.

g

1000

1 tranșă /
09.2023

73

L-asparagine
Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului
(Mediu Lowen- nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g
stein-Jensen)

g

1000

1 tranșă /
09.2023

74

Glutamat de
Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen)

Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului
nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut
natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj
-max 100 g.

g

1000

1 tranșă /
09.2023

Mediu Lowenstein Jensen,
tuburi,8.0 ml
pentru izolarea
M. tuberculosis*

Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare,
lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului
17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai
mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate
înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o
singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate
doar după efectuarea controlului calității și apariția
vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul
incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate
in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.

buc

75

22

38 237,04

5 974,54

5 496,57

25000

2 tranșe /
04/09/2023

746 817,13
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Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic,
specific, după cum urmează: Isoniasid 1,0 µg/
ml – 400 tuburi, Isoniasid 0,2 µg/ml – 400 tuburi,
Rifampicin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Ethambutol 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Amikacin 30,0 µg/
ml – 400 tuburi, Capreomycin 40,0 µg/ml – 400
tuburi, Ethionamide 40,0 µg/ml – 400 tuburi,
Levofloxacyn 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 0,25
µg/ml – 400 tuburi; PAS 1,0 µg/ml – 500 tuburi
Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern
al tubului 17-18mm, diametrul intern al gatului
tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din
polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate
deschide/închide ușor printr-o singură operație
manuală. Produsele vor fi acceptate doar după
efectuarea controlului calității. Certificat CE sau
declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit.

buc

77

Tuburi cu mediu de cultură
tip BBL MGIT
7.0ml.Cod245113

Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în
sistemul BACTEC MGIT 960. Ambalaj - set/kit
100 tuburi. Cod-245113

kit

450

2 tranșe /
04/09/2023

78

BBL™ MGIT™
PANTA™

BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture,
Lyophilized. Cod - 245114

kit

50

2 tranșe /
04/09/2023

79

BD BACTEC™
MGIT™ OADC
Enrichment

BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment;
Flacon 50.0ml, Cod 245116.

flacon

50

2 tranșe /
04/09/2023

76

80

81

82

83

84

Mediu Lowenstein Jensen,
tuburi, 8.0 ml
cu antibiotice*

PZ kit, pentru
testare sensibilitate M. tb
față de PZ
PZ Medium,
pentru testare
sensibilitate M.
tb față de PZ
Rapid test
for detection
of MPT 64
Antigen - SD
Bioline TB Ag
MPT64
GenoType CM
identificare
NMBT non-tuberculoase
GenoType AS
identificare
NMBT non-tuberculoase

5000

2 tranșe /
04/09/2023

179 236,11

Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit
50 tests 245128

kit

Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA
Medium 25 tubes 245115

kit

Rapid test for detection of MPT 64 Antigen SD Bioline TB Ag MPT64, krturi 25 bucati

kit

20

40

75

2 tranșe /
04/09/2023

2 tranșe /
04/09/2023

1 989
520,83
53 890,32

63 031,37

41 104,81

48 561,04

2 tranșe /
04/09/2023
211 767,47

Echivalent – GenoType CM (HAIN). Ambalaj
– set/kit pentru 96 teste.

kit

Echivalent – GenoType AS (HAIN). Ambalaj –
set/kit - 96 teste.

kit

23

2

2

2 tranșe /
04/09/2023

2 tranșe /
04/09/2023

55 221,45

55 221,45
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85

86

87

89

90

91

92

93
94

GenoType
MTBDRplus (96
tests/kit), Version 2.0 (test)
GenoType
MTBDRsl ver.2
(96 tests/kit)
Catridge Xpert
pentru detecția
M. tb și rezistenței la Rifampicină
Kituri ELISA
pentru identificarea IFN-γ
uman
Spor test pentru sterilizare
180˚C
Spor test pentru sterilizare
132˚C
Termometru
digital WiFi
(WiFi temperature data logger)
Hidroxid de
potasiu
Hipoclorid de
sodiu

Alcool
medical 96%
Hârtie de
96
filtru
Xpert teste
97
MTB /RIF
Xpert teste
98 MTB /RIF ULTRA

95
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Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN).
Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.pentru
identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH

kit

Echivalent – GenoType MTBDRsl (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.

kit

10

2 tranșe /
04/09/2023

Pentru utilizare cu echipamentul GeneXpert.
Ambalaj – set/kit pentru 50 teste.

buc

6000

2 tranșe /
04/09/2023

Set ELISA pentru identificarea IFN-γ în scopul depistării infecției TB. Sensibilitatea minim 95%. Specificacitatea minim 95%. Setul include tuburi pentru
singe, iar în cazul în care ele sunt fără vacuumare,
este necesar de a include in oferta Tuburi vacuumate
cu litiu-heparină sau heparină sodică de 6 ml pentru
colectarea sîngelui.

teste

550

1 tranșă /
09.2023

Indicatori biologici Spor Ampule pentru verificarea
sterilizarii la 180˚C; 20 indicatori per cutie

cutie

4

1 tranșă /
09.2023

Indicatori biologici Spor Ampule pentru verificarea
sterilizarii la 132˚C; 20 indicatori per cutie

cutie

4

1 tranșă /
09.2023

buc

10

1 tranșă /
09.2023

Termometru digital cu doi senzori externi, pentru
măsurarea temperaturii în intervalul -200° C +200 °C
, +/-0,5 °C cu posibilitatea de transmitere automată a
datelor pe calculator sau pe spațiul de stocare cloud.
Include softul gratuit pentru monitorizarea datelor.
Memorie internă pentru minim și maxim în caz de lipsa a conexiunii. Înștiințarea sonoră și/sau prin e-mail în
cazul depățirii valorii de temperatură stabilite. Obligatoriu certificat de testare metrologică la temperaturile
+37 ˚C, +5˚C, -20˚C.

Hidroxid de potasiu (KOH) praf sau granule,
puritate ≥85%. Ambalaj -max 1.0 kg.
Solutie hipoclorid de sodiu, concentratia
clorului activ 10-15%, Ambalaj - max 5.0 l.

2 tranșe /
04/09/2023
241 586,38

241 586,38

1 742
175,00

303 625,97

6 246,98

6 246,98

77 668,98
kg

10

litri

20

Ethanol 96%. Pentru uz în laborator
litri
medical.Ambalaj - butelie maximum 1 l.
Calitate medie 87/m2. 580x580mm. Ambucată
blalj 100 un/ cutie.
Xpert teste MTB/RIF

bucată

Xpert teste MTB/RIF ultra.v

bucată

24

10

7

1000
200

400

1 tranșă /
09.2023
1 tranșă /
09.2023

23 898,15
11 949,07

546
257,4
63042,4

126084,8
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Da □

Da □

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

august 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

25
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _1__din_13.09.2022___
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria comunei Țareuca
1007601005431
5438 -s.Țareuca r-l Rezina
0254-33-5-15/0254-33-2-38
primaria.tareuca2019@gmail.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Gaidibadi Ghenadie ,062100412
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se primaria.tareuca2019@gmail.com
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)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

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

-Renovarea acoperișului cu plăci din tablă
amprentata tip țiglă,
-lucrări exterioare de termoizolare,pereu,balustrade,sistem de drenaj(evacuarea apei din
subsol)

1

45453000-7

Renovarea
Grădiniței
Ghiocel
s.Țahnauți
r-l Rezina

1

-Lucrări interioare de reparații a tavanelor și
pereților cu placarea suprafețelor cu un stat
de PGC cu executarea carcasei metalice,ferestre și uși din profiluri din mase plastic,pardoseli cu sistem de încălzire și plăci laminat.
-reparația subsolului(tavanul,pereții)
-Instalații de încălzire cu radiatoare din oțel
,monobloc,instalații de apă caldă
- sistem de canalizare

26

5641522-00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere Nu □nu
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul
Da □
unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii Nu □nu
în temeiul unor legi sau al unor acte administrative
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
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □da
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu □nu
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

27
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ___1___din____13.09.2022________
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax

Primaria Floritoaia Veche
1007601003220
s.Floritoaia Veche rul Ungheni
023641436/023641436

Adresa de e-mail a autorității contractante
Pagina web oficială aautorității contractante

primaria.floritoaiaveche@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Margarint Sergiu
069359135
primaria.floritoaiaveche@mail.ru

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se primaria.floritoaiaveche@mail.ru
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)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

1

45200000-9

lucrări de Rerenovare a
iluminatului public

unit

Renovarea rețelei de iluminat public

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
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

NU SE APLIC

NU SE APLIC

Preț cel mai scăzut

28

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot
în parte)
2499253,96
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Trimestrul III
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
NU SE APLIC
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __01___din_12 septembrie 2022___
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria com. Cuhureştii de Jos, rl.Florești
1007601008535
rl.Florești, s.Cuhureştii de Jos
tel. 025077818
primaria.cuhurestiidejos@mail.ru
Potorac Iurie 0250 77818
SIA RSAP

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Alimentare cu energie
electrica a sistemelor de
1.
45316110-9
iluminat public in com.
1 lot
Cuhurestii de Jos r-nul
Floresti
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Descrierea achiziției

fiecare lot în parte)

2006160 lei
Licitație deschisă

Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □X
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nuDa □
mai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □X
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
Da □
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

30

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

septembrie -octombrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _2_din_12 septembrie 2022_
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

renatta.gabor@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va primariaiezareniivechi@gmail.com
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)

Tipul autorității contractante și obiectul principal Primăria comunei Iezărenii Vechi, autoritate publică
locală nivelul I
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

1

Cod CPV

71520000-9

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor
Servicii de supraveghere tehnică (Responsabil tehnic) a
lucrărilor de Reconstrucție a acoperișului clădirii Gimnaziului „Sergiu Rădăuțan”
din comuna Iezărenii
Vechi, raionul Sângerei

Cantitate/
Unitate de
măsură

Servicii

Descrierea achiziției

fiecare lot în parte)

Servicii de supraveghere tehnică (Responsabil tehnic) a
lucrărilor de Reconstrucție a
acoperișului clădirii Gimnaziului „Sergiu Rădăuțan” din
66762,17 lei
comuna Iezărenii Vechi, raionul
Sângerei

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

32
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cu TVA (pentru
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Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu X
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu X
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
II.

Da □

Da □
Cel mai mic preț

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

22 septembrie 2022

Acord-cadru - nu
Sistem dinamic de achiziție - nu

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 09 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria Dănceni
1008601001005
R-ul Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August 04
0268 34238, 0268 34236
danceniprimaria@gmail.com
Trofim Olga, 0268 34236
Achizitii.md

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

64,148 m3

Pietriș 20-40 mm, GOST 8267-93,
M, cu livrare la locul destinației

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

Lotul 1

1

2

44100000-1

44100000-1

Piatră spartă pentru pt.
Drumuri r. Magmatice
15-25 mm, cu livrare la
locul destinației

20 527,36

Piatră spartă pentru pt.
Pietriș 40-63 mm, GOST 8267Drumuri r. Magmatice
385,204 m3
40-63 mm, cu livrare la
93,M, cu livrare la locul destinației
locul destinației

116 331,60

Lotul 2

1

44100000-1

Beton B25, cu livrare la
locul destinației

285 m3

Beton marca C20/25 XF4 cu pietriș
concasat

880 417,08

3159,280 kg

Plasă sudată Vr-1 d=4mm 150*150
1000*2000

55 287,40

Lotul 3

1

44100000-1

Plasă sudare 150x150,
cu livrare la locul destinației

34
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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 numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Nu □
Da □
 Nu □
Da □
Pentru fiecare lot, la cel mai scăzut
preț, cu corespunderea tuturor cerințelor

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Septembrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
 Nu □
Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 06.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
1003600152592
MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
022 44-11-85, 022-43-82-37
achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
Nina Lipciu,

tel: 022-43-42-37, 022-49-20-02
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea https://achizitii.md/ro/
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct,
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- IMSP SCM Sfânta Treime
tivitate
(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
Unitatea
bunurilor/serviciilor/ de mălucrărilor solicitate
sură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

kg

1.1Crupe de gris. Aspect granulos, culoarea alb-gălbuie,
uniformă, conținut liber curgător, miros caracteristic, fără
cocoloașe. Gust caracteristic, puțin dulceag. Nu se admite
prezența insectelor sau a acarienilor în nici un stadiu de
dezvoltare. HG nr. 202 din 11.03.2009. Ambalat în pachet
de 1 kg, cu logotipul producătorului și informația despre
produs pe ambalaj. Livrarea o data în săptămână.

30 000

kg

1,2Arpacas de orz intreg, calitate superioară, miros și
gust caracteristic. Nu se admite prezența insectelor sau
a acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare, HG nr. 202
din 11.03.2009. Ambalat în pachet de 1 kg, cu logotipul
producătorului și informația despre produs pe ambalaj.
Livrarea o data în saptamîna.

16 000

kg

1.3Fulgi de ovas, mărunți, calit.sup, miros caracteristic,
fără miros de mucegai, de închis sau alt miros străin.
Gust caracteristic, puțin dulceag. Nu se admite prezența
insectelor sau a acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare.
Ambalaj pachet de 0,5-l kg, cu logotipul producătorului
și informația despre produs pe ambalaj. HG nr. 202 din
11.03.2009. Livrarea o data în saptamînă.

70 000

Valoarea estimate
fără TVA
(se va indica
pentru fiecare lot
în parte)

Lot 1

1

1

1

15000000-8

15000000-8

15000000-8

Crupe de griș

Arpacaș de orz întreg

Fulgi de ovăs

2000

1500

3500
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

15000000-8

15000000-8

15000000-8

15000000-8

15000000-8

15000000-8

15000000-8

15000000-8

15000000-8

Crupe de grâu

Crupă de porumb

Crupa de mei

Crupă de arnautcă

Orez șlefuit

Crupă de orz

Mazăre uscată

Fasole uscată

Linte
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2000

1500

1500

1000

2500

2500

1000

500

500

kg

1.4Crupe de grâu, calit. superioara, miros caracteristic. Nu se admite prezența insectelor sau a acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare. HG nr. 202 din
11.03.2009. Ambalat în pachet de 1 kg, cu logotipul producătorului și informația despre produs pe
ambalaj. Livrarea o data în saptamina.

21000

kg

1.5Crupa de porumb, c/s, miros caracteristic,
fără miros de mucegai, de închis, rozătoare sau alt
miros străin. Gust specific. Nu se admite prezența
insectelor sau a acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare. Ambalaj de 1 kg, cu logotipul producătorului și informația despre produs pe ambalaj. HG nr.
202 din 11.03.2009. Livrarea o data în saptamina

22 000

kg

1.6Crupa de mei slefuita, c/s, complet decorticată.
Nu se admite prezența insectelor sau a acarienilor
în nici un stadiu de dezvoltare. HG nr. 202 din
11.03.2009. Ambalaj de 1 kg, eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de indentificare aplicată
corespunzător pe fiecare unitate de produs. Livrarea o data în saptamina.

26 700

kg

1.7Crupa de arnautca c/s, miros caracteristic,
fără miros de mucegai, de închis, rozătoare sau alt
miros străin. Gust specific. Nu se admite prezența
insectelor sau a acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare. Ambalaj de 1 kg, cu logotipul producătorului și informația despre produs pe ambalaj. HG nr.
202 din 11.03.2009. Livrarea o data în saptamina

17 250

kg

1.8Orez șlefuit, bob rotund, fără spărtură, complet
decorticat, culoare albă, c/s, miros caracteristic.
Nu se admite prezența insectelor sau a acarienilor
în nici un stadiu de dezvoltare. HG nr. 202 din
11.03.2009, ambalaj de 1 kg, eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de indentificare aplicată
corespunzător pe fiecare unitate de produs. Livrarea o data în saptamîna

62 500

kg

1.9Crupă de orz, c/s, complet decorticat, miros
caracteristic, fără miros de mucegai, de închis,
rozătoare sau alt miros străin. Gust specific. Nu se
admite prezența insectelor sau a acarienilor în nici
un stadiu de dezvoltare.Ambalat în pachet de 1 kg.
HG nr. 202 din 11.03.2009, eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de indentificare aplicată
corespunzător pe fiecare unitate de produs. Livrarea o data în saptamina

26 250

kg

1.10Mazare uscata slefuita, c/s, miros caracteristic. Nu se admite prezența insectelor sau a acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare. HG nr. 205 din
11.03.2009. GOST 6201-68. Ambalaj 1-5 kg, livrarea
o data în 2 saptamâni

12 000

kg

1.11Fasole albă uscată. Curată, fără materii străine
vizibile. Aspectul, culoarea și gustul trebuie să fie
caracteristice fasolei sănătoase, cu boabe dezvoltate normal, ajunse la maturitate. Fără paraziţi; fără
daune produse de paraziţi. Fără miros și gust străin
(de mucegai, de substanțe chimice). Din roada
anului 2021, ambalaj 1 - 5 kg, livrarea o data in 2
saptamini. HG nr. 205 din 11.03.2009 GOST 6201-68

13 500

kg

1.12Linte (boabe de culoare roșie sau galbenă).
Calitate superioară. Curată, fără materii străine
vizibile. Aspectul, culoarea și gustul trebuie să fie
caracteristice. Fără paraziţi; fără daune produse de
paraziţi. Fără miros și gust străin (de mucegai, de
substanțe chimice). Din roada anului 2021 ambalaj
1 - 5 kg, livrarea o data in 2 saptamini. HG nr. 205
din 11.03.2009 GOST 6201-68

18 000

Lot 2
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15000000-8

Hrișcă
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3500

kg

2.1Hrișca din boabe întregi de fierbere rapida,
c/s., complet decorticate, miros caracteristic. Gust
specific. Nu se admite prezența insectelor sau a
acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare. HG nr.
68 din 29.01.2009, ambalaj de 1 kg, eticheta vizibil
imprimată cu toate elementele de indentificare
aplicată corespunzător pe fiecare unitate de produs. livrarea o data în saptamîna

105 000

kg

3.1Faina de grîu (calitate superioara) albă sau albă
cu nuanță crem, fără miros strain. HG nr. 202 din
11.03.2009. Ambalat în pungă de hîrtie de min 1
kg - max 5kg., eticheta vizibil imprimată cu toate
elementele de indentificare aplicată corespunzător
pe fiecare unitate de produs. Livrarea o data în
saptamina

14 000

kg

4.1Biscuiți proaspeti cu un miros placut, nesfaramati, calitate superioara. Proprietati organoleptice:
Forma bine conturată.Culoare galben-auriu, Miros
si gust placut, specific. Consistența: crocanti, ușor
friabili. Ambalaj: Cutii de carton cu folie de PE, HG
nr. 775 din 03.07.2007. Livrarea o data în saptamina.

42 700

kg

5.1Biscuiti de ovăz, c/s, proaspeti, nesfărâmați,
fără arome de fructe. Proprietăți organoleptice:
Forma bine conturată. Miros plăcut, specific, fara
miros străin (mucegai, rânced, ars); Gust dulce, plăcut, specific, fără gust străin (mucegai, rânced, ars).
Consistența: crocanti, ușor friabili. Ambalaj: Cutii de
carton cu folie de PE, nu mai mare de 5kg. HG nr.
775 din 03.07.2007 Livrarea o data în saptamina.

19 500

kg

6.1Covrigei din făină de calitate superioară cu
vanilie, mac. Ambalaj de 0.4-0.5 kg, cu logotipul
producătorului pe ambalaj cu indicare ingredientelor pentru consumator. Livrarea o dată în săptămână. HG nr.775 din 03.07.2007

23 000

kg

7.1Paste fainoase (tăiței de casă) cu ou din faina
dura, c/s. Suprafață netedă, fără urme de făină.
Culoare alb-gălbuie uniformă, gust și miros caracteristic, fără gust și miros străin. Ambalate în pungi
de polipropilenă sau hartie, cu masa netă de la 1 kg
pînă la 3 kg. Logotipul producătorului pe ambalaj
cu indicare ingredientelor pentru consumator. HG
775 din 03.07.2007 livrarea o data în saptamina

18 500

kg

8.1Paste fainoase din faina dura, calitate superioară, grupa C, clasa 1, HG 775 din 03.07.2007
în asortiment (cornisoare medii, sfredelus, plate,
figurate), ambalate pachet de 1- 3 kg. Suprafata
netedă, mată, fără urme de făină neframantată.
Ambalate în pungi de polipropilenă sau hartie cu
logotipul producătorului pe ambalaj cu indicare
ingredientelor pentru consumator. Livrarea o data
în saptamina

28 000

kg

9.1Sare recristalizată iodată pentru uz alimentar,
pachet de 1 kg. Culoare alba, fără gust și miros
străin, fără corpuri străine. GOST 13830-97. Livrarea
o data în saptamînă

7 500

Lot 3

3

15000000-8

Făină de grâu

1000

Lot 4

4

15000000-8

Biscuiți pentru diabetici

1000

Lot 5

5

15000000-8

Biscuiti de ovăz

700

Lot 6

6

15000000-8

Covrigei

1000

Lot 7

7

15000000-8

Paste fainoase (tăiței
de casă) cu ou

500

Lot 8

8

15000000-8

Paste fainoase (cornisoare medii, sfredelus, plate, figurate)

2000

Lot 9
9

15000000-8

Sare pentru uz alimentar

900

Lot 10
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15000000-8

Drojdie de panificație
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7

kg

10.1Drojdie de panificatie presată, proaspata,
ambalaj brichete 50 - 100 g Caracteristici senzoriale: de culoare crem- deschis cu miros caracteristic.
Tremen de păstrare la livrare nu mai puțin de 72
ore. Certificat igienic. Livrarea o data în saptamina.

630

kg

11.1Zahar tos, produs rafinat obținut din sfecla
de zahăr, sub formă de cristale de granulație medie, omogenă, uniforme, uscate, liber curgatoare,
nelipicioase. Fara aglomerari, fara corpuri străine,
cu gust dulce, făra miros sau gust strain, de culoare
alb lucios, umeditatea nu mai mult de 0,14%. Ambalaj 1-5 kg. HG 774 din 03.07.2007, livrarea o data
în saptamina

64 400

buc

12.1Ouă de găină dietetice, mășcate cu greutatea minim 63 gr, cu coaja curată, aspră, categoria A, EXTRA. Calitatea superioară. HG 1208 din
27.10.2008. Livrarea în cutii, 1 dată în săptămână.

73 500

litri

13.1Ulei vegetal rafinat, dezodorizat, îmbuteliat în
flacoane PET de 1 L. Limpede, fără suspensii și fără
sedimente. Culoare galbenă. Miros și gust plăcut.
Fără miros și gust străin. HG 434 din 27.05.2010.
Livrarea o data în saptamina.

80 000

kg

14.1Ceai negru c/s, pentru consum colectiv, fără
miros închis, de mucegai, rînced sau alt miros particular neplăcut străin, frunza întreaga, ambalajul
producătorului intact de 0,1 - 0,5 kg cu logotipul
acestuia. HG 206 din 11.03.2007, livrarea o data în
2 saptamini.

43 000

buc

14.2Ceai negru, pachețele de hârtie 2 gr. pentru infuzie,
c/s, fără miros închis, de mucegai, rînced sau alt miros
particular neplăcut străin, ambalajul producătorului
intact a câte 100 pachețele, cu logotipul acestuia. HG 206
din 11.03.20079, livrarea o data în saptamină.

5 300

1 100

Lot 11

11

15000000-8

Zahăr tos

3500

Lot 12
12

15000000-8

Ouă de găină

42000

Lot 13

13

15000000-8

Ulei vegetal

2000

Lot 14

14

14

15000000-8

Ceai negru c/s

15000000-8

Ceai negru c/s,
pachețele

250

100

14

15000000-8

Frunza de dafin

5

kg

14.3Frunze de dafin trebuie să fie întregi, neatacate de
insecte, nepătate, nemucegăite și să corespundă standardelor și legislației în vigoare. Aspect: Frunze de diverse
dimensiuni, cu marginea ușor ondulată, întregi, cu codița
natural de dimensiune medie. Pachet 50-100 g, livrarea o
data în 2 saptamini

14

15000000-8

Vanilie alimentara

3

kg

14.4Vanilie alimentara ( ambalaj 2-5 gr), cu marcarea
producatorului. Livrarea o dată pe săptămână

1 500

kg

14.5Piper negru macinat, ambalajul producătorului intact 50-100 g. cu logotipul acestuia. Aspect: pulbere fină,
omogenă, de culoare maronie, cu gust și miros caracteristic, plăcut, aromat, fără miros și gust străin. Livrarea o
data în 2 saptamini

1 100

kg

14.6Cacao-praf, c/s, ambalaj cu masa neta 100gr cu
marcarea producatorului (logotipul acestuia). Proprietati
organoleptice: Pulbere fina, omogena, fara aglomerari
stabile, fara impuritati, de culoare brun inchis, sau brun
deschis, cu gust si miros placut. HG 204 din 11.03.2009.
GOST 108-76. Livrarea o data în 2 saptamini

5 200

kg

14.7Stafide fara sîmburi, c/s, ambalate in punga de
polietilena, la un gramaj net de 200 - 500g. Compozitie:
boabe uscate. Proprietati organoleptice: stafide intregi,
curate, fara semne de infestare, urme de mucegai, sau
oricare alte caracteristici organoleptice straine; cu gust
si miros placut, caracteristic. HG nr. 1523 din 29.12.2007,
livrarea o data în saptamina

12 700

litri

14.8Otet de masa 6%, lichid limpede până la opalescent, fără sediment sau corpuri străine, culoare gălbuie,
uniform, cu gust acru specific, fără gust străin și miros
caracteristic materiei prime din care provine. Sticle de 1 l,
livrarea o data in 2 saptamini GOST 6968-76

2 500

14

14

14

14

15000000-8

15000000-8

15000000-8

15000000-8

Piper negru macinat

Cacao-praf

Stafide fara sîmburi

Otet de masa 6%

5

40

250

300

39
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14

14

15000000-8

15000000-8

Scorțișoară măcinată

Coriandru măcinat

Valoarea estimativă totală

II.
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2

2

kg

14.9Scorțișoară măcinată, ambalaj pachețele de 20gr,
cu marcarea producătorului. Livrarea o dată în săptămână

300

kg

14.10Coriandru macinat, ambalajul producătorului intact 50-100 g. cu logotipul acestuia. Aspect: pulbere fină,
omogenă, de culoare maronie, cu gust și miros caracteristic, plăcut, aromat, fără miros și gust străin. Livrarea o
data în saptamină

220

884 850

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

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

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

Da □
Da □
Prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate

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

Septembrie-Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Licitație elctronică 

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

Da □

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 12.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa

PRIMĂRIA COMUNEI SCULENI
1007601006494
MD-3644, str.Basarabilor nr. 2, s. Sculeni, r.
Ungheni, RM
Numărul de telefon/fax
0236-63-275/0236-63-290
primariasculeni@gmail.com
Adresa de e-mail ale autorității contractante
www.sculeni.comuna.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Casian Vasile, 069014965
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
primariasculeni@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- p r i m a r i a s c u l e n i @ g m a i l . c o m
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de www.sculeni.comuna.md
atribuire
achizitii.md

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

454530007

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor
Lucrări de reparaţii
generale şi de renovare

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

1 lucrare

Licitație deschisă pentru
achiziționarea lucrărilor de
renovare generală a clădirii grădiniței de copii din
satul Sculeni, r. Ungheni

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare lot

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu X
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nuDa □
mai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu X
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
Da □
al unor acte administrative
Cel mai scăzut preț
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
41

în parte)

10647431,46 lei
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

12 septembrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 12 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria comunei Ocolina, raionul Soroca
1007601001581
Satul Ocolina, raionul Soroca, MD3028
023044238, 068243502
primaria_ocolina@hotmail.com

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

ocolina.primaria@gmail.com
Ceban Valentina, 068243502, primaria_ocolina@hotmail.com

ocolina.primaria@gmail.com
Operatorii economici interesaţi pot obţine
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația informaţii la adresa indicată mai jos:
de atribuire
a) Denumirea autorităţii contractante:
Primăria comunei Ocolina, raionul
(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,
Soroca
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

b) Adresa: satul Ocolina, raionul Soroca
c) Tel: 068243502;
023044238;023044236
d) Fax: 023044238
e) e-mail: primaria_ocolina@hotmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

Primăria comunei Ocolina, raionul Soroca

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45233142-6

Cantitate/
Valoarea estimată,
Denumirea lucrărilor Unitate de
Descrierea achiziției
fără TVA (pentru fiecare
lot în parte)
măsură
Servicii de reparații
362161,35 lei
Servicii de reparații cucurente a unor porConform rente a unor porțiuni de
țiuni de drum din
devizului drum din comuna Ocolicomuna Ocolina, rana, raionul Soroca
ionul Soroca
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite
Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Da □

Da □
Cel mai mic preț fără TVA cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și
calificare

II.

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

septembrie

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.5 din 09.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IP Agenția de Guvernare Electronică

IDNO

1010600034203

Adresa

mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 134

Numărul de telefon/fax

022 / 820 026

Adresa de e-mail a autorității contractante

office@egov.md

Pagina web oficială a autorității contractante

http://www.egov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Tatiana Ciburciu, 079020266, tatiana.ciburciu@egov.
md

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

Nu se aplică

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o
1

Cod CPV
48000000-8

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantitate/ Unitate
de măsură

Produse software

78 buc

Descrierea achiziției
Produse software

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
445 986,15

Potrivit referatului-necesitate se modifică anunțul de intenție nr.3 din 10.03.2022 și se majorează cantitatea produselor de la 70 buc. la 78 buc. și se majorează suma estimativă de la 333333,33 lei la 445986,15 lei.
II.

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu X
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
Da □
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu □
meiul unor legi sau al unor acte administrative
Da □
prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor obliScurtă descriere a criteriilor de selecție
gatorii solicitate privind obiectul achiziției

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, IP „AGE” va exclude din procedura de
atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în
cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Trimestrul I-IV an.2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu X
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot

1
34144000-8
Autoturnuri
2 buc.
Conform Caietului de sarcini
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

în parte)

4 800 000,00

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu □
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
Da □
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu □
meiul unor legi sau al unor acte administrative
Da □
Cel
mai mic preț care corespunde criteriilor de selecție
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
II.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- August
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu □
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Nu sunt

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _4_din 12 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Inspectoratul General de Carabinieri

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

1006601000473
MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Ascahi 65A
022-73-93-68
achizitii@igc.gov.md
carabinier.gov.md
Asea Indiuhova
Tel. 022-73-93-68

achizitii@igc.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va https://mtender.gov.md/tenders
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docuprin intermediul SIA RSAP (MTender)
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)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate
tivitate
specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o
de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea
persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere,
implica o altă formă de achiziție comună)
asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi
descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război.
II.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

1
III.

Cod CPV

Denumirea bunurilor solicitate

09331200-0

Achiziționarea și
montarea sistemului fotovoltaic
de tip ON-GRID

Cantitatea /
Unitatea de
măsură

Valoarea estimată,
Specificarea tehnică deplină sofără TVA (pentru fiecalicitată, Standarde de referință
re lot în parte)
Conform listei cantităților de
lucrări prevăzut în caietele de
sarcini.

1 buc.

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

Contractul de achiziție publică este re- Nu
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată
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Prestarea serviciului este rezervată Nu
unei anumite profesii în temeiul unor
legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice
orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani,
a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,
pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic
de persoane.
Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti.
Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în
care este stabilit.
Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică și profesională.
Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru
a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum de 2 ani în livrarea bunurilor similare
Operatorii economici trebuie să dispună de certificate de conformitate
sau alte documente ce confirmă calitatea, țara de origine și producătorul
bunurilor propuse

IV.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Septembrie 2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, în continuare JOUE)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
1.Oferta se va depune pentru un singur lot.

Alte informații relevante

2.Criteriul de atribuire va fi: Cel mai mic preț.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. d-28 din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
2.

Î.M.„Combinatul Servicii Funerare”
mun. Chişinău
1003600163408
Chişinău, str. A.Mateevici, nr.11
(022) 2271555
(022) 2271555
combinatul.servicii.funerare@gmail.com
www.serviciifunerare.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitație deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/
 Lucrări
acordului-cadru
Obiectul de achiziție
Lucrări de reparație a acoperișului încăperii pentru
muncitori (baza de producere din str. Voluntarilor, 3)
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1657024407039?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat
 Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nr. oferte primite
Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:2
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: SIARSAP: 2

Anunțul de participare

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. d-25 din 02 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

Geocontruct SRL
1005600046006
Adresa: mun.Chișinău, str. G. Grosu, nr.3, ap.36;
tel. 068009091, 069509890
email: geoconstruct@mail.ru

Nu □
 Nu □
 Nu □
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Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor,
crt. serviciilor sau lucrărilor
1

Lucrări de reparație a
acoperișului încăperii
pentru muncitori (baza
de producere din str.
Voluntarilor, 3)

Cod CPV
45453000-7

Cantitate/
Unitate de
măsură
1 buc.

Nr. și data
contractului
57-AC/22 din
09.08.2022

Suma,
inclusiv
TVA
102 972,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
4.

Alte informații:

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

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1656925416350 din 10/08/2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”
Mun. Chișinău
1003600113104
str. G Enescu 5
022 71 90 29, 022 85 60 79,
dendrariu@gmail.com
dendrariu.md
Irina Scheras, 022 85 60 79, dendrariu@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal Întreprindere municipală
de activitate
dendrologica

–

gestionare

gradina

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

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

□Cererea ofertelor de prețuri
COP, art. 55 din Legea privind achizițiile publice – valoarea
estimativă: 1 016 667
Bunuri □
Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări de asfaltare
Nr:ocds-b3wdp1-MD-1656925416350
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059402/
Data publicării: 4 iulie 2022

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
Nr. oferte primite

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Licitație electronică □
Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1656925416350 din 22/07/2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

ANDIG TRANS SRL

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

+373 691 53486

1007600075800
str. Jubiliară 5, mun. Chișinău, R. Moldova, MD 2019

andig_trans@mail.ru

Da □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu □

Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

1

Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul
Dendrariu”

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
1 bucata

45200000-9

Nr. și data contractului
ocds-b3wdp1MD-1656925416350

Suma,
inclusiv
TVA
1136127,28

din 29/07/2022

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

Alte informații:

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

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

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice
privind achizitionarea: Servicii de spalarea lenjeriei și închirierea ei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2022.
Nr. 1 din 08.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
1.

IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
mun. Chisinau
1003600132121
bd. Ştefan cel Mare, 163
022-358099
022-245068
achizitii.imspscto@gmail.com
Curea Cristina

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Servicii
lui-cadru
Obiectul de achiziție
Servicii de proiectare privind reabilitarea sistemului cu
apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic
de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2022.
Anunțul de participare
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1656666713212

Criteriul de atribuire utilizat
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
2. Nr. oferte primite

2.

Link:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059326/
lot/11585218/
Data: 01.07.2022
Prețul cel mai scăzut
Licitație electronică
3. Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
1 din 27.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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4. Denumire
5. IDNO
7. Date de contact
8.

SRL SIGMA ENGINEERING
6. 1017600028690
069665664

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
9.

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

Da
Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu

Subcontractanți
10. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Denumirea lotului

Cod CPV

Cantitatea

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

Servicii de proiectare privind reabilitarea
sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
”Toma CIORBĂ”

71200000-0

1

7S din
08.08.2022

214754,40

U.E.

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

Alte informații:

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

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract
de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 76/22 din 10.08.2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu
a Ministerului Apărării
Republica Moldova
1006601001229
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00/ 022 25 20 49
dumitru.negoita@army.md
https://army.md
DUMITRU NEGOIŢĂ;

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

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

Cererea ofertelor de prețuri
-

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri
dului-cadru
Obiectul de achiziție
Produse de îngrijire personală pentru asigurarea efectivului Armatei Naționale
Anunțul de participare
Nr Data publicării: 03.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1654259167639?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Licitație electronică
lizate
Nr. oferte primite
Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 7
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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. 106/22 din 14.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SA „Viorica Cosmetic”
1002600033793
mun. Chişinău, str. Mesager, 1

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

Tel: 060441140
e-mail: Elena.Marcenco@viorica.md
Da

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Cantitate/
Nr. și data
Suma, incluUnitate de
contractului
siv TVA
măsură
1. Săpun lichid 5 litri
33700000-7 15000 litri
252000,00
14/597 din
2. Săpun lichid 0,5 litri
33700000-7
1500 litri
39300,00
10.08.2022
3. Gel de duş
33711520-8
8000 litri
478400,00
* Informația pentru lotul „Săpun de rufe” se regăsește în anunțul de atribuire nr. 66/22 din 25.07.2022
4.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Alte informații:

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

Alte informații relevante

58

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 74/22 din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu
a Ministerului Apărării
Republica Moldova
1006601001229
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00/ 022 25 20 49
dumitru.negoita@army.md
https://army.md
DUMITRU NEGOIŢĂ; TATIANA MARIAN

Autoritatea centrală de achiziție a Ministerului Apărării

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

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

Cererea ofertelor de prețuri

-

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri
dului-cadru
Obiectul de achiziție
„Îmbrăcăminte specială și accesorii”, pentru necesităţile Armatei Naţionale
Anunțul de participare
Nr Data publicării: 19.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1658220381768?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Licitație electronică
lizate
Nr. oferte primite
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 119/22 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL „Zilant”
1003600031589
mun.Chişinău, bd. Moscova, 21

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

022-999930
office.zilant@gmail.com
Da

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

1.
2.

Fes din fleece
Mănuși din fleece

Cod CPV

Cantitate/
Nr. și data
Suma, incluUnitate de
contractului
siv TVA
măsură
18443000-6 5000 unit.
474000,00
14/954 din
09.08.2022
18424000-7 5000 per.
480000,00
Suma totală a contractului
954000, 00

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

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 16 din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
mun. Chişinău
1006601000543
MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
Număr de telefon/fax
022-78-51-60
E-mail
achizitii@dse.md
Adresa de internet
www.dse.md
Persoana de contact
Bodarev Vasilii
Tipul autorității contractante și obiectul principal Instituţie publică
de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

LD

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Uniformă pentru angajații IGSU (repetat)
dului-cadru
Costume de vară
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655964827708
Data publicării: 23.06.2022
Nr: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058917/
lot/11583922/
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
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:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 15 din 26.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumire
IDNO
Date de contact

S. C. „HANDITEHNICA” S.R.L.
1004600041303
079481571

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

Da □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
Lotul II

Cod CPV
35800000-2

Cantitate/
Unitate de
măsură
2000 set

Nr. și data
contractului
94 din

Suma, inclusiv TVA
1428000,00

Costum de vară (scurtă, panta02.08.2022
loni, beisbolcă)
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Alte informații:

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

Nu V
Da □
Nu V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 15 din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
mun. Chişinău
1006601000543
MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
Număr de telefon/fax
022-78-51-60
E-mail
achizitii@dse.md
Adresa de internet
www.dse.md
Persoana de contact
Bodarev Vasilii
Tipul autorității contractante și obiectul principal Instituţie publică
de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

LD

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Uniformă pentru angajații IGSU (repetat)
dului-cadru
Pulover tricotat
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655964827708
Data publicării: 23.06.2022
Nr: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058917/
lot/11583924/
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 15 din 26.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumire
IDNO
Date de contact

S.C. „PATRÎNICHI-STIL” S.R.L.
1006600033171
069383571

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

Da □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
Lotul iV

Cod CPV
35800000-2

Cantitate/
Unitate de
măsură
420 buc

Pulover tricotat

Nr. și data
contractului
95 din

Suma, inclusiv TVA
265608,00

02.08.2022

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

Alte informații:

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

Nu V
Da □
Nu V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 75/22 din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu
a Ministerului Apărării
Republica Moldova
1006601001229
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00/ 022 25 20 49
dumitru.negoita@army.md
https://army.md
DUMITRU NEGOIŢĂ; TATIANA MARIAN

Autoritatea centrală de achiziție a Ministerului Apărării

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

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

Licitația deschisă
-

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri
dului-cadru
Obiectul de achiziție
Îmbrăcăminte de exterior, pentru necesităţile Armatei
Naţionale în anul 2022
Anunțul de participare
Nr Data publicării: 29.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1656481043757?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Licitație electronică
lizate
Nr. oferte primite
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 120/22 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
ofertantului:

SRL „Simcomtex”
1003600040033
or. Durlești, str. Șt. Vodă 10

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

022584938
simcomtex@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da
Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Scurtă călduroasă de culoare
verde-închis
Alte informații:
1.

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

18224000-5

500 unit.

Nr. și data
contractului
14/595 din
09.08.2022

Suma, inclusiv TVA
1100000,00

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

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 10 din 08.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate
2.

Serviciul de Protecție și Pază de Stat
mun. Chișinău
1006601001104
mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26
022 250-934, 022 250-922
achizitii@spps.md
www.spps.md
Mariana MAGLA
Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii statului

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitație deschisă
-

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri ■
dului-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări □
Tehnică de calcul și dispozitive periferice
ocds-b3wdp1-MD-1655466447535
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058589/
Data publicării: 17.06.2022
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- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 5 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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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 de evaluare
a grupului de lucru nr. 35 din 19.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru următorilor ofertanți:
Denumire

BTS Pro SRL

Genial Invest SRL

IDNO

1008600061565

1018600000851

Date de contact

mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V, mun. Chișinău, str. Otovasca, 21/M,
Tel. (022) 870-140
ap.11, Tel: (022) 852-255

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie

Da ■

Nu □

Da ■

Nu □

Asociație de operatori economici

Da □

Nu ■

Da □

Nu ■

Da □

Nu ■

Da □

Nu ■

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/ Unitate
de măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

20 buc.

Nr. 75 din
27.07.2022

358 917,60

1 set

Nr. 76 din
27.07.2022

84 000,00

Lotul 1
1

Stație de lucru de tip desktop cu dispozitive periferice
Lotul 2
Tablă interactivă: diagonala min. 75” interactiv, multitouch în set cu Notebook

3

Lotul 4 Notebook

4

Lotul 5 Notebook

7 buc.

5

Lotul 6 Stație de lucru de tip desktop

5 buc.

30200000-1

2

35 458,80

1 buc.
Nr. 75 din
27.07.2022

163 335,90
84 859,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
4.

Alte informații:

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

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

Alte informații relevante

Nu sunt

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.77/22 din 10.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Pagina web oficială
Persoana de contact
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)

2.

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a
Ministerul Apărării
Republica Moldova
1006601001229
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00
022 25 20 49
elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
https://army.md
DUMITRU NEGOIŢĂ
Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul proce- durii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru
Obiectul de achiziție

Bunuri

Produse alimentare (Conserve (mazăre și porumb))
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656676870521
Data publicării: 01.07.2022
Anunțul de participare
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1656676870521?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 4
Nr. oferte primite
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
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.116/22 din 02.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO

SRL „Delmix Prim”
1010600031257
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Adresa: mun. Chișinău str. N.Titulescu, 39, ap. (of.) 4
Date de contact

Tel: 0673-00-457/ 0691-23-753

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

e-mail: delmixprimsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie

Da

Asociație de operatori economici

Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nr.
crt.

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor

Cod CPV

Cantitate/ kg.

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Mazăre verde conservată
2
Porumb dulce conservat
Alte informații:

15331132-1

10000,00
1500,00

14/591 din 10.08.22

267495,00

15331400-1

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

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
1003600152592
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
022441185
achizitii.sf.treime@gmail.com
www.treime.md
Nina Lipciu

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

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

Licitație deschisă

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

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

Criteriul de atribuire utilizat

Consumabile pentru a.2022
21058742

Data publicării: 21.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058742/
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- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite

Licitație electronică 
Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
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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. 46 din 02.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

Lilitec-Prim SRL
Lumineco Electric SRL
Eleamag SRL
EUROLUMINA SRL
VION-IMPEX SRL
HABSEV GRUP
1002600034332

IDNO

1008600037047
1006600057355
1008600024540
1002600013872

Date de contact

1006600038877
tel: 069062375

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

e-mail: lilitecprim@mail.ru
tel: 022993963
e-mail: office@lumineco.md
tel: 079120977
e-mail: eleamag@mail.ru
tel: 060460090
e-mail: dmanastirli@1000kw.md
tel: 079401661
e-mail: iMelestean@azmol.md
tel: 062001543
e-mail: office@habsev.md

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu 
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
72

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA
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31200000-8

(conform anexei)

Nr._____ din
09.08.2022

13 5912,00

31200000-8

(conform anexei)

Nr._____ din
09.08.2022

243 255,60

31200000-8

(conform anexei)

Nr._____ din
09.08.2022

2 672,56

31200000-8

(conform anexei)

Nr._____ din
09.08.2022

6 192,57

31200000-8

(conform anexei)

Nr._____ din
09.08.2022

12 523,50

31200000-8

(conform anexei)

Nr._____ din
09.08.2022

28 028,00

(conform anexei)

2

Eurolumina SRL
(conform anexei)

3

Habsev Grup SRL
(conform anexei)

4

Lilitec Prim SRL
(conform anexei)

5

Lumineco Electric SRL
(conform anexei)

6

Vion Impex SRL
(conform anexei)

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

Alte informații:

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

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

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

73

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 26 din 10 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Primăria comunei Stăuceni
com. Stăuceni, mun. Chișinău
1007601009990
com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
022326976
info@stauceni.md,
www.stauceni.md
Alexandr Vornicu, tel. 022326976

APL

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

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

COP
Art.57 al Legii 131/2015

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri □
dului-cadru
Servicii □
Lucrări □
Obiectul de achiziție

Lucrări de termoizolare Centrul de Sănătate, str. Păcii 6,
com. Stăuceni mun. Chișinău

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658127546969
Data publicării: 18.07.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1658127546969?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- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
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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

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. 27 din 03 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

NISCONSLUX” S.R.L.
1021609000959
Republica Moldova, MD-6401, or. Nisporeni, str.
Viilor 146a, telefon/fax: 068199119, e-mail: nisconsluxsrl@gmail.com

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor, servicii- Cod CPV
Cantitate/
Nr. și data
crt.
lor sau lucrărilor
Unitate de mă- contractului
sură
1

Lucrări conform
Lucrări de termoizolare Centrul
de Sănătate, str. Păcii 6, com. Stă- 4520000- listei cu cantitățile de lucrări
uceni mun. Chișinău
9

Suma, inclusiv TVA

124
10.08.2022

740 869,00

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

75
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante

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

1

din 29.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Primăria satului Ghidighici
mun. Chișinău, satul Ghidighici
1007601009680
str. Mateevici A., nr.2
022-710-604/022-710-252
primaria.ghidighici@gmail.com
www.ghidighici.md
Victor Durbală
APL

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

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

Cererea ofertelor de prețuri
-

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri R
dului-cadru
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul
II al anului 2022 pentru Instituția de educație timpurie
nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655560637698
Data publicării: 18.06.2022
Link:
https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1655560637698?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut R
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Licitație electronică R
lizate
Nr. oferte primite
Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr. __1__ din 05.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

SA Fabrica de unt
din Floresti

SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.

AVT LUX COM
SRL

CC “Nivali Prod” SRL

ÎCP Panifcoop a
URECOOP DIN
STRASENI

Delmix Prim
SRL

SRL “Nobil
Prest”

IDNO

1003607011922

1016600007719

1014600040053

1006600010112

1003600132567

1010600031257

1010600021038

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

R Florești, s.
Varvareuca, tel:
079941799, milkmark@inbox.ru

Mun. Chișinău,
str. Bacioii Noi 19,
tel: 022846333,
villaprodotti@
mail.ru

Mun. Chișinău,
str. Vasile Badiu,
11,
avtluxcom@
mail.ru

s. Dubăsari Vechi,
r-ul Criuleni,
068686502
achizitii@nivali.
md

Strășeni, str. Calea Orheiului 10,
tel: 023722209,
023723586,
panifcoopicp@
mail.ru

Mun. Chișinău,
str. Titulescu
39 ap. 4, tel:
067300457, alexbev@mail.ru

Mun. Chișinău,
str. Prunului 19/1, tel:
078222838,
nobilprest@
mail.ru

Întreprindere
mică sau
mijlocie

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

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

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Subcontractanți
(denumirea,
valoarea și
procentul din
contract)

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Șold de pui dezosat, fără piele 15800000-6
refrigerat
15800000-6
Fileu de pui refrigerat
Carne porcina degresată refrige- 15800000-6
rat
Carne de vită degresată refrige- 15800000-6
rat
15800000-6
Fileu de curcan refrigerat
15800000-6
Fileu de pește “Merluciu”
15800000-6
Produse lactate
15800000-6
Ulei vegetal rafinat dezodorizat
15800000-6
Ulei vegetal nerafinat
78

Cantitate/
Unitate de
măsură
500 kg
700 kg
250 kg
250 kg
400 kg
900 kg
1 lot
120 litri
20 litri

Nr. și data
contractului
58 din
05.07.2022
58 din
05.07.2022
60 din
05.07.2022
60 din
05.07.2022
58 din
05.07.2022
59 din
05.07.2022
57 din
05.01.2022
62 din
05.07.2022
62 din
05.07.2022

Suma, inclusiv TVA
35245,00
58758,00
25149,99
40774,99
67920,00
129600,00
243406,50
5015,50
861,39
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10 Ouă de găină de categorie “Ex- 15800000-6 15000 buc
62 din
tra”
05.07.2022
11 Produse pe bază de boabe de ce- 15800000-6
1 lot
62 din
reale
05.07.2022
12
15800000-6
250 kg
62 din
Zahăr
05.07.2022
13
15800000-6
50 kg
62 din
Sare iodată
05.07.2022
14
15800000-6
40 kg
62 din
Mazăre uscată
05.07.2022
15
15800000-6
50 kg
62 din
Fasole
05.07.2022
16 Paste făinoase - diverse calitate 15800000-6
120 kg
62 din
superioară
05.07.2022
17
15800000-6
40 kg
62 din
Tăiței de casă calitate superioară
05.07.2022
18
15800000-6
1 lot
61 din
Produse de panificație
05.07.2022
19 Biscuiți fără grăsimi hidrogeniza- 15800000-6
100 kg
62 din
te
05.07.2022
20 Covrigei fără grăsimi hidrogeni- 15800000-6
100 kg
61 din
zate
05.07.2022
21
15800000-6
1 lot
62 din
Semințe
05.07.2022
22
15800000-6
15 kg
62 din
Miez de nucă
05.07.2022
23
15800000-6
50 kg
62 din
Magiun / gem
05.07.2022
24 Suc 100 % din fructe cu mai pu- 15800000-6
1300 litri
62 din
tin zahar de 5g de zahăr per litru
05.07.2022
25
15800000-6
1 lot
63 din
Legume și verdeață
05.07.2022
26
15800000-6
200 kg
62 din
Roșii în suc propriu 0,680
05.07.2022
27
15800000-6
1 lot
63 din
Fructe
05.07.2022
28
15800000-6
100 kg
62 din
Stafide
05.07.2022
29
15800000-6
5 kg
62 din
Praf de copt
05.07.2022
30
15800000-6
3 kg
62 din
Ceai
05.07.2022
31
15800000-6
5 kg
62 din
Drojdie
05.07.2022
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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35700,00
24319,00
5102,50
493,50
474,40
1376,20
2507,98
1394,40
30504,30
3099,58
32842,50
1855,20
2430,00
1586,00
18057,00
127063,00
3823,18
173300,00
5799,58
679,98
411,00
479,98
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Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con- Nu □
tractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 26 din 10 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

IMSP Spitalul Raional Cahul
Mun.Cahul
1009603003860
Str.Ștefan cel Mare,23
0299/2-24-48
Sr.cahul.anticamera@gmail.com
Spital.md

Arteni Tatiana, tel.076700112, e-mail:office.srcahul@gmail.
com
Tipul autorității contractante și obiectul principal Instituția Publică Medicală

de activitate

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

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

COP

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Bunuri □
lui-cadru
Obiectul de achiziție
Tehnica de calcul
Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657026965626
Data publicării: 05.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059515
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □
Nr. oferte primite
Total: 18
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 18
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 18

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 35 din 01 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
ofertantului:
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Denumire

SRL BTS PRO

IDNO

1008600061565

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

Mun.Chisinau, str.Ion Creangă, 6V, 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

SC Triomac SRL

IDNO

1006606001224

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

Mun.Orhei, str.Ștefan cel Mare,3 of.16, Tel.373 876-236, e-mail:triomac@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie

Nu □

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

Nu □

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Solid State Drive/SSD

Cod CPV
30200000-1

45 buc

Memorie operativă

15 buc

Hard Disk

5 buc

Boxe USB

25 buc

Bloc Alimentare

5 buc

Tastatură

20 buc

Dispozitive de stocare DVD
Memorie operativă

Suma, inclusiv
TVA

SRL BTS PRO
nr.212 din
10.08.2022

90227,58

SC Triomac
SRL nr.213 din
10.08.2022

27264,00

1000 buc

Calculator de oficiu
2

Cantitate/ Unita- Nr. și data contracte de măsură
tului

6 buc
30200000-1

30 buc

Cameră web

25 buc

Mause

50 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 □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru,
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Din 10.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
1003600152592
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
022441185
achizitii.sf.treime@gmail.com
www.treime.md
Nina Lipciu

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

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

Licitație deschisă

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

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

Autoturism a.2022
21060183

Data publicării: 18.07.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MDLink:
1658134262091?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- Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
lizate
Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
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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. 47 din 02.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
“East Test” SRL

Denumire

DAAC - Autosport SRL
1003600028532

IDNO

1004600024841
Date de contact

tel: 022 450 320

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

e-mail: easttest@mtc.md
tel: 022 205 888
e-mail: liviu.pricinoc@daac-hermes.md

Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

Nu 

Asociație de operatori economici

Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
DAAC - Autosport SRL

Cod CPV
34100000-8

(conform anexei)

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

(conform anexei)

Nr._____ din
09.08.2022

Suma, inclusiv TVA
314 000,00

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

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

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

84

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.
1.

/22 din___________

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Serviciul de Informații și Securitate al RM
Mun. Chișinău
1006601000439
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
022239391
dtm_sis@sis.md
sis.md
SIS SIS
Autoritate centrală de achiziție

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

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

LP
-

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

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

Echipamente TIC

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654841429170
Data publicării: 10.06.2022
https://mtender.gov.md/tenders/

MD-1654841429170

ocds-b3wdp1-

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- Acord-cadru □
lizate
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
Criteriul de atribuire utilizat
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
SRL ”BTS Pro”

Denumire
IDNO
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

1008600061565

Da □

Nu □
Da □ Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

SRL ”Triomac”

Denumire
IDNO
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

1006606001224

Da □

Nu □
Da □ Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

SRL ”Lanitron”

Denumire
IDNO
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

1002600027262

Da □

Nu □
Da □ Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr. Lot.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Lot 1, 4, 8, 13,
22, 28, 30, 31

Lot 1, 4, 8, 13, 22,
28, 30, 31

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

30200000-1

Conform
anunțului

30200000-1

Conform
anunțului

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

___/22 din
____.____.2022

244 920,36

___/22 din

Lot 6, 24, 25, 27

Lot 14, 17, 1921

Lot 6, 24, 25, 27

____.____.2022

67 032,00

___/22 din

Lot 14, 17, 19-21

30200000-1

Conform
anunțului

____.____.2022

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

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

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Din 08.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
1003600152592
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
022441185
achizitii.sf.treime@gmail.com
www.treime.md
Nina Lipciu

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

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

Cererea Ofertelor de Prețuri

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

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

Lucrări □
Articole parafarmaceutice și consumabile medicale (Filme
radiologice și Ser Polispecific antiglobulinic)

Anunțul de participare

33140000-3

Data publicării: 25.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1658747583186?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- Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
lizate
Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 50 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

GBG MLD SRL
Medexcom-Teh SRL

IDNO

1003600117582
1019600008809

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

tel: 022 547373
e-mail: office@gbg.md
tel: 079781169/060033609
e-mail: achizitii@medexcom.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.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

33140000-3

Nr._____ din
09.08.2022
2 Medexcom-Teh SRL
Nr._____ din
33140000-3
09.08.2022
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

GBG MLD SRL

Suma, inclusiv
TVA
1 836,00 lei
52 800,00 lei

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un Nu □
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la Nu □
care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 8 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Banca Națională a Moldovei
Republica Moldova, mun.Chișinău
79592
Bulevardul Grigore Vieru 1
022 822200, 022 822 337 / 022 228697
achizitii.contracte@bnm.md
www.bnm.md
Rodica Vrînceannu, rodica.vrinceanu@bnm.md
Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament.

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractan- Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
implică o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Bunuri □ +
lui-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări □
Soluții de securitate antispam, WAF și proxy
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654178592543
Data publicării: 02.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1654178592543?tab=contract-notice
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □ +
Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: +
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1
din 25 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
Denumire

S&T MOLD SRL

Date de contact

MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8

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

E-mail: office@snt.md

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Tel.: 022 837 960
Da □ + Nu □
Da □ Nu □ +

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

Nu □ +

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Cantitate/ Unitate de măsură

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Cod CPV

1

Lot 1: Soluție antispam pentru email FortiMail VM02

48730000-4

1 buc

2

Lot 2: Soluție virtuală de tip
Web Application Firewall
FortiWeb VM02

48730000-4

1 buc

3

Lot 3: Soluție de protecţie a
accesului la rețeaua Internet
FortiProxy VM02

48730000-4

1 buc

Nr. și data contractului

25/156/2022-LD din
04.08.2022

(semnat de către contraparte – 08.08.2022)

Suma, inclusiv TVA, MDL

251 562,46
466 766,89

153 448,96

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

Alte informații:

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

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

Alte informații relevante

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

91

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.01din 04.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Ministerul Culturii
mun. Chișinău
10216011000104
Piața Marii Adunări Naționale 1
022/21-10-24
diana.puga@mc.gov.md
https://mc.gov.md/
Puga Diana
Autoritate centrală

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

Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
Achiziționarea cărților în scopul promovării Programului de editare a cărții naționale – 2022 și completării colecțiilor bibliotecilor publice, propuse de către Comisia de selecție pentru editarea cărții
naționale și care urmează să beneficieze de finanțare din bugetul de stat, conform prevederilor :
Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, art.56 alin. (1), lit. c);
Legea privind activitatea editorială nr.939/ 2000, art.22;
Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139/ 2010; art.7
Hotărârea Guvernului nr.668/2016 pct. 116, subpct. 3)
Hotărârea Guvernului nr 256 /2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la selectarea, editarea și achiziția cărții naționale din mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat.
Procesul-verbal nr. 1 din 15.03.2022 al Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale
Procesul-verbal nr. 2 din 25.03.202 al Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale
Procesul-verbal nr. 3 din 31.03.2022 al Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale
Procesul-verbal nr. 4 din 07.04.2022 al Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale
Procesul-verbal nr. 5 din 14.04.2022 al Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale
Ordin MC nr 84 din 10.05.2022

Tipul obiectului con- Bunuri
tractului de achiziție/
acordului-cadru
Obiectul de achiziție Achiziționarea cărților în scopul promovării Programului de editare a cărții naționale – 2022 și completării colecțiilor bibliotecilor publice
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Anunțul de participare: la concurs
Criteriul de atribuire
utilizat: NFP
Tehnici și instrumente
specifice de atribuire
utilizate
Nr. oferte primite
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NFP Data expedierii invitațiilor:- 08 iulie 2022
Drept de autor
Negociere fără publicare
Total: 17
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici: 17
Pe cale electronică: 17

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.01din 04.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
AO Editura ARC
1012620000482
022/73.53.29 str. G. Meniuc, nr.3, Chișinău

Denumire
IDNO
Date de contact:

info.edituraarc@gmail.com
https://www.edituraarc.md
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr. crt.

Denumirea bunurilor
cărți

Întreprindere mică

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

22110000-4

carte/bucată

Nr.80 din 04.08.2022___

757800,00

1.

Bejan Ștefan. Găgăuzii: origini,
evoluție și așezarea în sudul Basarabiei. Naşterea unei identităţi etnoculturale contemporane: găgăuzii
în Europa Răsăriteană

200

47800,00

2.

Stavilă Tudor. Muzeul Național de
Artă al Moldovei. Galeria de artă europeană

300

178500,00

3.

Scrisori şi acte oficiale uzuale (ghid
practic cu note explicative)
Volum elaborat de Cicală-Racu Arminia

300

62400,00

4.

Paul Goma și Europa liberă.
Volum elaborat de Sergiu Musteață

300

78000,00

5.

Dumbrăveanu Luminița, 50 de dialoguri memorabile la „Focul din
Vatră”.

300

69000,00

6.

Catalogul mărcilor poștale din Republica Moldova.
Țurea Victor, autor-coordonator

300

138600,00
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7.

Artistul Mihai Ciobanu: Mihai Ciobanu: Busuioc pe portativ
Alcătuitor Turea Valeriu (junior)

300

75000,00

8.

Rebeliunea Nelly Cozaru.
Coordonator Mircea V. Ciobanu.

300

66900,00

9.

Dolghi Adrian. Copilăria în Moldova
Sovietică (1924-1961)

200

41600,00

Cartdidact SRL
1003600026653
022/ 28-81-78 ; Șos. Hîncești., nr.138/1, Chișinău

Denumire
IDNO
Date de contact:

cartdidact@mail.ru
https://www.cartdidact.md
Întreprindere mică

Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 83 din
04.08.2022______

412000,00

1.

Ursu M.Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Evoluția
în epoca modernă și contemporană.

300

141000,00

2.

Ruslan Șevcenco. Mişcarea de rezistenţă antisovietică în RSS Moldovenească, 1940-41, 1944-1991.

300

72000,00

3.

Capușciu M.Studierea istoriei găgăuzilor în secolele xix-xxi dedicată cercetătorului N.I. Baboglo

200

64000,00

4.

Republica Moldova în căutarea
identității

200

72000,00

5.

Prepeliță Corneliu. Deportările –
calvarul familiilor basarabene

300

72000,00

Editura Cartier SRL
1002600022131

Denumire
IDNO
Date de contact:

022/203 491 str., București nr.68, Chișinău

cartier@cartier.md
https://www.cartier.com
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:

Întreprindere mică
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Denumirea bunurilor

cărți

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

22110000-4

carte/bucată

nr. 81 din
04.08.2022
_________

Suma, inclusiv TVA
653900,00
26100,00

1.

Cărăuș Tamara. Jurnal de pandemie

300

2.

Ștefan Susai. Scrisori către Druță

300

26100,00

3.

Benea Marcela. Eu sunt cartea (Antologie de poeme)

4.

Vladimir Morozan. Basarabia și nobilimea ei în secolul XIX – începutul secolului XX. (vol. I)
(vol. II)

300

26100,00

250 (560
pag)

77000,00

250 (640
pag.)

88000,00

5.

Hmelnițki Dmitri. Alexei Sciusev (album). Trad. din
engleză de Ncolae Pojoga

250

60500,00

6.

Guțu Valentin. Filtre (Articole de cultivare a limbii)

300

42300,00

7.

Valeriu Volontir. Nimic altceva (album fotografic)

300

118500,00

8.

Simion Ghimpu. Să răsucesc un fir de cer (antologie).
Selecție și prefață de Maria Șleahtițchi

300

26100,00

9.

Eleonora Romanescu (album), de Vitalie Coroban

300

163200,00

Editura Epigraf SRL
1003600165114
022/228587; str., Bucureşti, nr. 60, of. 11, MD-2012,
Chișinău

Denumire
IDNO
Date de contact:

epigraf@mtc.md;
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Întreprindere mică

Denumirea bunurilor
cărți

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

22110000-4

carte/bucată

nr.85
din
0 4 . 0 8 . 2 0 2 2 220050,00
_________

Suma, inclusiv TVA

1.

Buzilă Varvara. „Haina identității noastre –
Cămașa cu altiță”

300

2.

Paraschiv Radmila. „Escale”. Poeme în proză

300

3.

Jitaru Valentin. „Teatrul Național „Vasile
Alecsandri” din Bălți la ceas aniversar: 65 de ani
de la fondare”

200

44800,00

4.

Ivanov
cea
Eliade.
ale erosului”

250

31250,0

Nadejda.
Oglinzile

„Mirarhetipale

95

120000,00
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BONS OFFICES S.R.L.
1003600122360
022500894/ bons@bons.md

Denumire
IDNO
Date de contact:
e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Întreprindere mică

Denumirea bunurilor
cărți

Cod CPV

Cantitate/ Unitate
de măsură

22110000-4

carte/bucată

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

nr. 82 din
220500,00
04.08.2022______

1.

ARTA.MD / Uniunea Artiștilor Plastici
din RM,

300

138000,00

2.

Breazu Florina / Abstracția – formă
a libertății. Expoziție de pictură abstractă din anii ‘60 – ‘90

300

82500,00

Denumire
IDNO
Date de contact:

Editura Gunivas SRL
1003600017567
tel.069 138 576; str., Ion Creangă, nr.62/4

e-mail/ pagina web)

MD 2064, Chișinău
gunivas@gmail.com
https://www.gunivas.com
Întreprindere mică

Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

1.

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de
măsură

22110000-4

carte/bucată

Iuncu Rodica . Niciodată
pierdută, feminitatea

cărți
1.

nr. 87 din 04.08.2022__ 69000,00
69000,00

CASA IMAGO S.R.L.
1004600047615
022232459/imago@imago.md,

e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Denumirea bunurilor

Suma, inclusiv TVA

300

Denumire
IDNO
Date de contact:

Nr.
crt.

Nr. și data contractului

Întreprindere mică

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

22110000-4

carte/bucată

nr. 84 din
04.08.2022

Sainciuc Alexei. Bagatele de
Glebus Sanciuc

300

96

Suma, inclusiv
TVA
58500,00
58500,00
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Editura
LexonPlus SRL
1009600010157
0 699 04 555 ; str., Mircești 8/1, ap. (of.) 112,
Chișinău

Denumire
IDNO
Date de contact:

epotinga74@gmail.com.,
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

1.

https://lexon.md
Întreprindere mică

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 88 din
04.08.2022

296000,00

Mîțu Alexei
Teodor Negară rapsodul de la Sauca

300

72000.00

2.

Moșneguțu Ion.Rolul mănăstirii Hârbovăţ în
spaţiul monastic Pruto-nistrean (anii ’30 ai sec. al
XVIII-lea – anii ’60 ai sec. XX)

200

56000.00

3.

Gumenâi IonViața și opera starețului Paisie Velicikovski

200

72000.00

4.

Matveev SergiuTezaurul Basarabiei. Descoperiri
monetare între 1812-1944

200

46000.00

5.

Coadă V. Arta jocului de șah

200

16000.00

6.

Ciocanu M.Textile de interior din lână ţesute în
multe iţe din patrimoniul MNEIN.

200

34000.00

Denumire

Editura Didactică de Stat Lumina

IDNO
Date de contact:

Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

1003600094427
022/295868; bd.Ștefan.cel Mare și Sfînt, nr.180,
Chișinău
luminamd@mail.ru; www. lumina.md
Întreprindere mică

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 89 din
04.08.2022

155100,00

1.

Anton Ion
Marele Nanu sau Stejarul genealogic Dicescu
(Roman-document)

300

46800,00

2.

Rusu V. Teatrul de Păpuși în Basarabia

200

23600,00

3.

Creații pentru ansambluri calerale vol. V

200

43000,00

300

41700,00

4.

Ungureanu Lidia
Sufletul Chetrosului
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Centrul Editorial - Poligrafic al USM

Denumire
IDNO
Date de contact:

1006600064263
MD-2009, mun. Chisinau, str. Al. Mateevici 60

Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Întreprindere mică

Denumirea bunurilor
cărți

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 79 din
04.08.2022

35250,00

Barcari Dina,
1.

Identitatea religioasă.

150

14250,00

150

21000,00

O perspectivă antropologică.
2.

Tărîță Orest, dr. conf.
Protocolul de stat și interstatal – istorie și actualitate

Editura Prut Internațional
1003600029104
068/371117; str. Alba Iulia, nr. 23/1 A, , Chișinău

Denumire
IDNO
Date de contact:
e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

cărți

1.
2.
3.
4.
5.
6.

info@edituraprut.; www.edituraprut.md
Întreprindere mică

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 91 din
04.08.2022

271600,00

Vakulovski Alexei
Cinci întâmplări din viața Săndel
Micleușanu Mitoș
Molima
Goteanschii Silvia
Celule stem
Vahnovean Anda,
#poveștirilondoneze
Kulikovski Lidia
Biblioteca de mâine
Mihai Grati
Rezumat: Mihai Grati
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28500,00

300

26100,00

300

13500,00

300

27000,00

300

49500,00

200

44000,00
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Andrei Gamarț
Carte de vizită: Andrei Gamarț

200

44000,00

300

39000,00

Popa Nicolae
8.

Avionul mirosea a pește sau iarna preotesei

ISEP Știința

Denumire
IDNO
Date de contact:

1003600040815
022/73-96-16 , str. Academiei nr.3, Chișinău
prini_stiinta@yahoo.co
http://editurastiinta.md

Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

1.

Întreprindere mică

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 92 din
04.08.2022

949800,00

Poezia română postbelică.
Vol. I-III Pop Ion (antologator).

Vol I300
Vol. II- 300
Vol III-300

87000,00
87000,00
87000,00

2.

Țurcanu Ion.
Istoria Basarabiei. Vol. 2.
În zorii zămislirii statului și a
societății românești

300

3.

Filimon Nicolae. Scrieri.
Ediţie îngrijită de Mircea Anghelescu.
Colecţia „Moştenire”

300

66900,00

4.

Bacovia George. Opere.
Ediţie îngrijită de Mircea Coloșenco.
Colecţia „Moştenire”

300

59100,00

5.

Baconsky Anatol E. Scrieri, 2 volume.
Prefață de Mircea Martin. Tabel cronologic de
Pavel Țugui.
Ediţie îngrijită de Mihai Papuc.
Colecția „Moştenire”

Vol. I - 300
Vol. II300

78000,00

6.

Stere Constantin.
Publicistica literară și filosofică.
Ediție îngrijită
de V. Durnea.
Colecția „Moştenire”.

7.

Țepordei Vasile.
Iubim Basarabia. Pagini de publicistică. 2 volume
Selecție și îngrijire a textelor, studiu introductiv de Lidia Troianovschi.
Colecția „Memoriile Basarabiei”.

8.

Dumitrescu George Dorul.
„Îți scriu din Chișinăul alb...”
Ediție de Aliona Grati.
Colecția „Memoriile Basarabiei

81000,00

300

118500,00

Vol. I - 300
Vol. II300

52800,00

300
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FOX TRADING S.R.L.
1008600026533
(+373) 69 122 342/ info@editura1.md

Denumire
IDNO
Date de contact:
e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Întreprindere mică

Denumirea bunurilor
cărți

1.

Olteanu
(proză)

Constantin.

2.

Doga
„Dincolo
(titlu provizoriu)

Green

de

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 86 din
04.08.2022

60300,00

Card”

16800,00

300

Eugen,
partituri”

300

43500,00

ÎS FEP Tipografia Centrală
1030600105901
078/879915; str.Florilor, nr.1 , Chișinău

Denumire
IDNO
Date de contact:
e-mail/ pagina web)

tipar@mdl.net http://tipografiacentrala.md

Întreprindere mică sau mijlocie

Întreprindere mică

Loturile/pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

1.

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

22110000-4

carte/bucată

nr. 93 din
04.08.2022

33000,00

Silvestru A. Nimeni nu rămâne singur

300

Denumire

SRL

IDNO
Date de contact:

33000,00

Editura Univers Educațional

1003600008312
061/055466; str. Caraciobanu nr.8, , Chișinău

e-mail/ pagina web)

info@edituraprut.; www.edituraprut.md
Întreprindere mică

Întreprindere mică sau mijlocie
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Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de măsură

Nr. și data contractului

22110000-4

carte/bucată

nr. 94 din
04.08.2022

Akimova-Crudu Victoria
Douăzeci de ani mai târziu
Ivanov Maria
Totul va fi bine
Bojonca Iurie
Motivul oglinzii
Ganga Liliana
Botnaru Daniela
Certificat de naștere
Botnaru Virgil
Dress code pentru muze
Moraru Anatol
Resurse umane

e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Pozițiile atribuite:

cărți
1.

200

19000,00

300

13500,00

300

28500,00
28500,00

300

15000,00

300

60000,00

300

36000,00

POLISALM S.R.L.
1003600120791
022295425/ polirom.md@gmail.com

Denumire
IDNO
Date de contact:

Denumirea bunurilor

200500,00

300

Lumi atinse

Nr.
crt.

Suma, inclusiv TVA

Întreprindere mică

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

22110000-4

carte/bucată

nr. 90 din
04.08.2022

Marian Simion Florea, Sărbătorile la
români, , Cârnilegile. (Studiu etnografic). Ediție îngrijită de Valentin Guțu vol.
I vol.II vol.III

Vol I-

Suma, inclusiv
TVA
460500,00
70200,00

300
Vol. II- 300

35700,00

Vol III-300

98400,00
2.

Ispirescu Petre, Legende sau basmele
românilor. Ediție îngrijită de Em. Galaicu-Păun

300
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3.

Sebastian Mihail, Teatru: Jocul de-a vacanta, Steaua fără nume, Insula, Ultima
oră. Ediție îngrijită de Lucia Țurcanu

300

69000,00

4.

Sebastian Mihail, Romane: Accidentul,
Orașul cu salcâmi. Ediție îngrijită de
Lucia Țurcanu

300

69000,00

5.

Gondiu Anatolie, Ștefan

300

16500,00

Denumire
IDNO
Date de contact:

ÎS COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHIŞINĂU
1002600002449
022 240 416/poligraf@mtc.md

e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie

Întreprindere mică

Pozițiile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
cărți

1.

Potârniche M. Dumitru Trifan

Cod CPV

Cantitate/ Unitate
de măsură

Nr. și data contractului

22110000-4

carte/bucată

nr. 95 din
04.08.2022

Suma, inclusiv TVA
126000,00

300

126000,00

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

102

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 03 din 10 august 2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Consiliul raional Rezina
or.Rezina
1007601011412
Or.Rezina str.27 August,1
025421825 fax 025425740
ecrijanovschii@mail .ru
consiliu.rezina.md
Crijanovschii Eudochia
autoritate a administrației publice locale avînd ca
obiect principal de activitate: promovarea intereselor
și solutionarea problemelor populației unității admin(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea istrative-teritoriale
contractantă este o autoritate centrală de achiziție
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție
comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în
cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru
Obiectul de achiziție

Concurs COP
Valoarea estimata este egală cu sau mai mare decât
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)
Lucrări

Lucrări de renovarea unui tronson la drumul L 211,R20
la drumul Cinişeuţi-Buciuşca
Anunțul de participare
N.: 21055528
Data publicării: 3 iun 2022, 14:14
Link: ocds-b3wdp1-MD-1650610659661
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire Concurs COP
utilizate
Nr. oferte primite
Total: 6 ofertanţi
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 6.
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
2.
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei
de reevaluare a grupului de lucru nr.2/1 din 04 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

SRL ,,Autodel Trans”,
1013600002296
or.Rezina str.27August,17,tel.069047777 , email: deleu66@
mail.ru
Da V
Da V

Nu □
Nu □

Da □

Nu V

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

Denumirea serviciilor de proiectare sau
lucrărilor

Cod CPV

Nr. și data
contractului

Suma,
inclusiv TVA

Achiziționarea lucrărilor de renovarea
45200000-9
nr.27 din
unui tronson la drumul L211,R20 la
11.07.2022
drumul Cinişeuţi -Buciuşca
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

1 093 501,92

1.

3.

Cantitate/
Unitate de
măsură
1

Alte informații:

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

Nu V
Da □
Nu V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru,
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr.1 din 03.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Institutia Publica Liceul Teoretic”Mircea Eliade”
mun Chisinau
1014620004381
str. Bănulescu-Bodoni 33
022-23-39-36
022-23-39-36
ltmirceaeliade@gmail.com

Persoana de contact

Vasilache Grigore

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

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

Obiectul achiziției

Lucrări de reparație a subsolului blocului de studii din
str. Bănulescu-Bodoni, 33

Cod CPV

45200000-9

Valoarea estimată a achiziției

920 000,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver- Nr: 21055040
namental www.mtender.gov.md)
Link: ocds-b3wdp1-MD-1649870657371
Data publicării anunțului de participare

22.04.2022

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

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

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 25.05.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL Olbi Com
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Nr:13
Data:02.06.2022
Fără TVA: 573001,12 lei
Inclusiv TVA: 687601,35 lei
31.12.2022
19.08.2022

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □ V
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]

Temeiul juridic

Art. 76 alin. (7) pct. 1 lit. c), pct. 2 lit. a) al Legii 131 din
03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi- Nu
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Nu sunt
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
Lucrări de reparație a subsolului blocului de studii din str. Bănulescu-Bodoni, 33
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Din motivul apariției lucrărilor suplimentare este necesitatea de a majora contractul cu 14,97 % de la valoare inițială.
În procesul de lucru s-a depistat necesitatea de reparatie de tencuieli interioare a unui perete cu suprafata de 144.5
m2, care la momentul de lucrari s-a dezlipit tencuiala in totalitate , avind porțiuni avariate ca urmare a vibrațiilor si
umeditatii. Aceste tipuri de lucrari nu au fost prevazute in contractul iniţial, dar sunt necesare pentru îndeplinirea
acestuia.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.13 din 02.06.2022 a fost
încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului Olbi Com SRL în suma de 102943.12 lei.

Denumire operator economic
Olbi Com SRL

Nr. și data acordului adițional
18

Fără TVA
03.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
85785.94

102943.12

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. 7 din 12 august 2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Primăria comunei Răzeni
s. Răzeni raionul Ialoveni
1007601006944
RM, raionul Ialoveni, s. Răzeni, str. Ștefan cel Mare și
Sfînt, 62
026874688
026874236
razeniprimaria@gmail.com
www.razeni.md
Munteanu Serghei, tel: 026874688

(nume, prenume, telefon, e-mail)

e-mail: razeniprimaria@gmail.om

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

Cererea ofertelor de prețuri □
Licitație deschisă-V Altele: [Indicați]
Lucrări de consolidarea a ravenei și evacuarea apelor de
suprafață
45332000-3

Obiectul achiziției
Cod CPV
Valoarea estimată a achiziției

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr:751/14
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link:
Data publicării anunțului de participare
06.05.2014
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu-V Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
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Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: bugetul local, Fondul Ecologic Național

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL Neledimpex
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr:38
Data:26.05.2014
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA:
Inclusiv TVA: 4012123,89 lei
Termen de valabilitate
31.12.2021
Termen de execuție
31.12.2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

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

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Art. 76 alin. 7 subalin. 2 lit. b) Legea nr. 131 din
03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
Se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/ 29.12.2014-332449,00- majorarea valorii;
acordului-cadru (după caz)
28.09.2014-prelungirea termenului-31.12.2016
09.12.2016-prelungirea termenului-31.122018
23.11.2018-133360,00-majorarea valorii
17.08.2018-prelungirea termenului-31.12.2019
16.12.2019-prelungireatermenului-31.12-2021
04.11.2021-96110,00 lei- majorarea valorii
22.11.2021-prelungirea termenului 31.12.2022
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
În rezultatul procedurii de achiziție deschise nr. 751/14 din 06.06.2014, a fost încheiat la 26.05.2014 contractul nr. 38
privind lucrări de consolidarea a ravenei și evacuarea apelor de suprafață.
Lucrări executate:
săpătură mecanică cu excavatorul în pămînt argilos,
strat de fundație din pietriș,
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executarea păturilor de fundație din plăci,
montări de carcase și plase din armătură, executarea paleelor, culeelor ale pereților de panouri și altor pereți.
Montarea în pămînt a conductelor din oțel și alte lucrări
Lucrări care necesită a fi excutate:
Finalizarea lucrărilor de astupare completă a raveniei,
Lucrări la cariera de rocă,
Instalarea conductelor de evacuare-rigole nr. 1, 2, 3, 4.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Valoarea inițială a contractului a fost de 3450204,00. În rezultatul modificărilor, valoarea
totală a contractului constitue 4012123,89 lei
Termenul de valabilitate a contractului, prin modificare a fost stabilită pînă la 31.12.2022.
Lucrări neexecutate la situația de 12.08.2022 constitue suma de 951767,93 lei.
Pentru anul 2022 nu este acoperire financiară din cauza lipsei mijloacelor financiare.
Luînd în considerație, că termenul de valabilitate expiră la sfîrșitul anului 2022, din
acest motiv, alocațiile pentru executarea contractului în continuare pentru anul următor
nu pot fi înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.
În acest context, pentru executarea contractului în continuare și posibilitatea
înregistrării de către Trezorăria Regională Centru a alocațiilor pentru anul 2023 și
ulterior pentru anii următori, este necesar prelungirea termenului de valabilitate a
contractului.
VI Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 38 din 26 mai 2014 a
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea valabilității contractului pînă la 31.12.2023

Denumire operator economic
SRL Neledimpex

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
38/10
12.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. _3__________ din _05.08.2022______
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax

Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
Comuna Trușeni mun. Chișinău
1007601007398
Str.27 august,30
022-59-02-36/022-59-81-11

E-mail
Adresa de internet

contabilitateatruseni@gmail.com

Persoana de contact

Nedreaga Ghenadii

II.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată
Nr. procedurii
Data deschiderii ofertelor
Nr. BAP
Data publicării în BAP
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul
respectiv.
III.

Licitație publică
1277/14
23.07.2014
54/14 din 11.07.2014
11.07.2014

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție

Bunuri □
Servicii □
Lucrări x
Obiectul de achiziție
Lucrări de reparație capitală a străzii Durlești din
com. Trușeni, mun. Chișinău
Cod CPV
45233140-2
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi- Nu x
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Da □
Sursa de finanțare
Buget de stat x
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului

28.07.2014

Operatorului economic cîștigător

S.A.Edilitate

Date de contact ale operatorului economic

tel

Nr. contract de achiziție
Data contract de achiziție

17/28.07.2014/ înreguistrat la Agenția achiziții Publice cu
nr. 1-5485/14 din 08.08.2014
28.07.2014

Valoarea contractului de achiziție

15 685 846 lei

Termen de valabilitate

pînă la finisarea lucrărilor

Termen de execuție

50 zile

IV.

Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate

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

Temeiul juridic

Altele: [indicați]
Legea achizitiilor publice] nr.131/2015, art. art.77, alin(1),
lit.(b).

Valoarea modificărilor
Informații privind creșterea prețului în urma modifi- [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractucării
lui de achiziţii publice/acordului-cadru]
Nu se aplică x
Modificarea anterioară a contractului de achiziție Nu x
publică/acordului-cadru
Da □
[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante
V.

Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

__Lucrări de reparație capitală a străzii Durlești din comunaTrușeni, mun. Chișinău_______________________________
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
În perioada anilor 2015 pînă în prezent nu au fost alocate surse financiare pentru executarea lucrărilor de reparație
capitală a str. Durlești din com. Trușeni conform contractului de achiziție nr.17 din 28.07.2014. În acest context s –a
constatat a fi necesară Reactualizarea proiectului de execuție pentru segmentul de drum cu lungime de 1,345 km de
la intersecția cu drumul L454 pentru a respecta normele tehnologice, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
Contractul de achiziție a suportat modificări substanțiale, în urma reactualizării proiectului de execuție, fapt
ce va fi imposibilă executarea clauzelor contractuale existente. Pentru cazul dat se necesită o nouă procedură de
achiziție publică.
Grupul de lucru pt achizitii publice în temeiul art.77 alin (1), (b) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice a
hotărît de a încheia Acord Adițional privind rezoluțiunea contractului de achiziții nr.17 din 28.07.2014 înregistrat la
Agenția Achiziții publice cu nr. 1-5485/14 din 08.08.2014.
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. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:
._ Contractul de achiziție a suportat modificări substanțiale, în urma reactualizării proiectului de execuție, fapt ce va fi imposibilă executarea clauzelor contractuale existente. Pentru cazul dat se necesită o nouă procedură de achiziție publică.
Grupul de lucru pt achizitii publice în temeiul art.77 alin (1), (b) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice
a hotărît de a încheia Acord Adițional privind rezoluțiunea contractului de achiziții nr.17 din 28.07.2014.
VI.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Nr.__1__din _04.08.2022__ a fost încheiat acordul adiţional Nr.__1___ din __04.08.2022____ privind:
_Se rezoluționează contractul nr.17 din 28.07.2014, înregistrat la Agenția Achiziții publice cu nr.
1-5485/14 din 08.08.2014.
VII.

Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 19 din 17.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax

Primăria or. Cantemir
Or. Cantemir
1007601007125
Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et.III
027322639
027322639

E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

primariacantemir@gmail.com
primăriacantemir.md
Puică Tatiana, GSM 078308494, puicatatiana@gmail.
com

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

Cererea ofertelor de prețuri V

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Reparația sistemei de canalizare în subsol, Grădinița nr.
2, or. Cantemir
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
321 763,32
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu- Nr: 21059292
lui guvernamental www.mtender.gov.md)
https: ocds-b3wdp1-MD-1656601293755
Data publicării anunțului de participare
Data publicării: 30.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor Nu se aplică
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul
respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii□ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu Da
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat Buget CNAM □
Buget CNAS □
Alte surse:
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 14.07.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL Bioenerg Construct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 100
Data: 21.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 278 262,75
Inclusiv TVA: 333 915,30
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
31.08.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

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

Altele:
Temeiul juridic
Conform art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
33 603,42
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu- Nu sunt
blice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Nu sunt
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor
În urma desfășurării licitației publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1656601293755 , a fost înregistrat contractul de antrepriză Nr. 100 din 21.07.2022 cu operatorul economic SRL Bioenerg Construct, obiectul achiziției fiind “Reparația sistemei de canalizare în subsol, Grădinița nr. 2, or. Cantemir” , în valoare de 333 915,30 lei inclusiv TVA.
Modificările obiectului achiziției prevăd majorarea valorii contractului, cu 33 603,42 lei, inclusiv TVA ceea ce constituie 10% din valoarea totală a prezentului contract.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
În cursul executării contractului de antrepriză nr. 100 din 21.07.2022 “Reparația sistemei de canalizare în subsol, Grădinița nr. 2, or. Cantemir” , s-au depistat lucrări suplimentare necesare pentru îndeplinirea calitativă a acestora și
conform normelor în vigoare. Agentul economic a anunțat autoritatea contractantă prezentând documentele justificative (act de constatare, proces verbal, devizele locale pentru lucrări suplimentare) pentru a fi examinate.
În urma examinării actelor prezentate de către agentul economic și deplasării la fața locului, grupul de lucru a acceptat
de a fi executate lucrările suplimentare, dat fiind faptul că sunt lucrări imprevizibile și sunt extrem de necesare pentru
a da în exploatare și punerea în funcțiune a sistemei de canalizare în subsol la Grădinița nr. 2, care urmează a fi
deschisă la 01.09.2022.
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Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile art. 76 alin.(7) pct.1 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile
publice dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de
antrepriză ce ține de majorarea valorii acestora, prin încheierea unui Acord Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform devizului de cheltuieli.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.18 din 17.08.2022, a
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic
SRL Bioenerg Construct

Nr. și data acordului adițional
Nr. 111

Fără TVA
Data 17.08.2022
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ANUNȚ
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. ___ din 18.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
mun. Chișinău
1015600032824
mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
022 28-62-70
022 28-65-01
cnamup.achizitii@ambulanta.md
www.ambulanta.md
Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:
Cererea ofertelor de prețuri □
Tipul procedurii de achiziție

Licitație deschisă R

Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Produse petroliere pentru anul 2022
Cod CPV
09100000-0
Valoarea estimată a achiziției
41742725.00 fără TVA
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631707558480
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portaLink-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1lului guvernamental www.mtender.gov.md)
MD-1631707558480
Data publicării anunțului de participare
Data publicării: 15.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Nu se aplică
privind proiectul (proiectele) la care se referă
anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Bunuri R
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru

Servicii □
Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Nu R Da □
Uniunii Europene
Sursa de finanțare

Buget de stat □
Buget CNAM R
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse:
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziNr. 68 din 01.11.2021
ție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
“Petrom Moldova” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca- Nr. 80
dru
Data: 07.11.2021
Fără TVA: 1962310,00
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Inclusiv TVA: 2354415,00
Termen de valabilitate
31.12.2022
La necesitate pe parcursul anului 2022, la stațiile de alimentare
PECO ale furnizorului

Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Micșorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului R
Modificarea termenului de executare □

Tipul modificărilor

Modificarea termenului de valabilitate □
Rezilierea contractului □

Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții
publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Altele: [Indicați]
Art. 76, (7), 2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015
-

(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:

Pa parcursul primelor 7 luni ale anului 2022 prețul produselor petroliere a crescut cu peste 67% și având în vedere că
preţul, conform contractului de achiziție, nu este stabil, dar este stabilit în conformitate cu prețul la panoul informativ
al stației de alimentare cu carburanți, la ziua alimentării automobilelor, cu aplicarea ulterioară a discont-ului de 5,10
%, respectiv suma contractată nu va asigura cantitatea de produse petroliere necesară activității echipelor de AMU
din cadrul IMSP CNAMUP pentru anul 2022.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. ___ din 12.08.2022 de modificare a contractului de achiziție a fost
încheiat acordul adițional la contractul nr. 80 din 07.11.2021, încheiat cu compania “Petrom Moldova”
SRL, prin care se majorează suma contractată cu 15 % din valoarea contractului de achiziţii publice, ce reprezintă suma de 353162,25 lei, inclusiv TVA, iar suma finală a contractului va constitui 2707577,25 lei,
inclusiv TVA.
Denumire operator economic
“Petrom Moldova” SRL

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
Nr. 01
18.08.2022
117

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
294346,50
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 23/08 din 23 august 2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Primăria orașului Criuleni
orașul Criuleni
1007601009093
MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12
061022291, 068114432
0248 22 585
aplcriulenivprimar@gmail.com
www.primariacriuleni.md
Mihail SCLIFOS

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

Licitație deschisă □
Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice, or. Criuleni
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
4068900 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649084017389guvernamental www.mtender.gov.md)
EV-1649255331651
Link: e-licitatie.md/public/offer-docs/386122
Data publicării anunțului de participare
16.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acor- Lucrări □
dului-cadru

Bunuri □

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

Nu □ Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □

Bugeul APL

Servicii □

Buget CNAS □

Buget CNAM □
Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contrac- 16/05 din 16.05.2022
tului de achiziție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic

SRL Structural Construct

Nr. și data contractului de achiziție/ Nr: 27/06
acordului-cadru
Data:27.06.2022

Nr:

Valoarea contractului de achiziție/ Fără TVA: 4059961,4
acordului-cadru
Inclusiv TVA: 4 871 953,7

Fără TVA:

Termen de valabilitate

31.12.2022

Termen de execuție

01.10.2022

Data:
Inclusiv TVA:

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □

modificarea volumelor de lucrări conform proiectului de execuție și actului de constatare
Temeiul juridic
art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
Ca urmare a modificărilor prețul lucrărilor se majorează
cu 221 262,59 lei, suma contractului totală a contractului
constituie 5 092 916 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții Majorarea valorii contractului □
publice/acordului-cadru (după caz)
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
modificarea volumelor de lucrări conform proiectului de execuție și actului de constatare
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Lucrări de reconstrucție a bd. Biruința din or.Criuleni
№
crt.

Denumire lucrărilor

Unitatea
de masura

1

2

3

Volum

4

1. Lucrari de demolare
1

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000
mm, adincimea stratului de: 4 cm
m2

Коэффициент к трудозатратам=0,800
Коэффициент к материалам=0,800
Коэффициент к машинам=0,800
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2

3

2

Transportarea betonului asfaltic frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de:
4 km

t

3

Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de
beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)

m

4

Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm

buc

4
180,000
2 000,000
40,000

2. Amenajare
5

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a
platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren catg. II

100m2

6

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere
mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (10 cm.)

m3

7

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat
200x100mm, 6 cm. gr.) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,
in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5
cm
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat
200x100 mm, 6 cm. gr. colorat) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment
si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime
strat de 5 cm (Kman=2)

8

m2

m2

38,000
380,000

3 400,000

400,000

Коэффициент к трудозатратам=2,000

9

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere
mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (20 cm.)

m3

10

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2

t

11

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime
de 5,0 cm, cu asternere mecanica

m2

12

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2

t

13

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

m2

14

Borduri mici, prefabricate din beton cu b=10 cm, pnetu incadrarea spatiilor
verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

m

15

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a
platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren catg. II

100m2

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

100m2

16
17
18

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru perete de sprigin

m3

Strat de fundatie din pietris

m3

120

361,000
1,083
1 805,000
0,542
1 805,000
2 900,000
64,500
64,500
7,200
1,200

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

1
19
20
21
22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

2

3

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile

m2

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate
cu cofraje glisante
Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
Beton turnat in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu
mijloace clasice beton armat clasa B12,5

kg
kg

m3

4
96,000
142,000
373,000

19,200

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015

23
24

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km
Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor
de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea
capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

t

buc

1 196,000

40,000

Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Modificarea contractului a survenit ca urmare a actului de constatare a volumelor de lucrări necesare, care nu au fost
prevăzute inițial, a volumelor propuse spre excludere si altor lucrări propuse spre includere, in cadrul proiectului:
„Reconstructia bulevardului pietonal Biruinta din or. Criuleni.
Comisia formată din:
Reprezentatntul autorității contractante Primarul orașului Criuleni Mihail Sclifos
Antreprenor SC Structural Construct SRL Administrator Anatolie Bocan
Proiectant Andrei Vatamaniuc
Responsabil Tehnic Anatolii Stircu
Diriginte de șantier Ion Andrie

În urma examinării la faţa locului s-a constatat:
Pe parcursul implementării proiectului s-au identificat lucrări de construcție care nu au fost
prevăzute de către proiectant în devizul inițial și necesită a fi incluse, iar o serie de lucrări,
în circumstanțele apărute, lucrări montaj și materiale, necesită de a fi excluse.
Ca urmare a celor constatate, se propunme modificarea contractul inițial se modifică tipul
lucrărilor, cantitatea de lucrări și materiale din oferta operatorului economic după cum urmează:
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Volumele de lucrări propuse spre excludere
№
crt.
1

Simbol norme şi Cod
resurse

U.M.

Cantitate conform
datelor din proiect

3

4

5

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm

m2

-3 000,000

Lucrări şi cheltuieli

2
1. Lucrari de demolare

1

DI155A
k=0,8

2. Amenajare
7

DA12C

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,
cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire

m3

-64,000

8

Dl107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui
strat de beton asfaltic 0.6 l/m2

t

-1,083

9

DB19F

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald,
in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica

m2

-1 805,000

10

Dl107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui
strat de beton asfaltic 0.3 l/m2

t

-0,542

11

DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la
cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

m2

-1 805,000

12

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,
pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de 10x20 cm

m

-2 900,000

15

RpCA01A Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m

latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de
pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

m3

-7,200

Strat de fundatie din pietris

m3

-1,200

t

-1 196,000

16
21

TsC54C
TsI51A4

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:
4 km

Volumele de lucrări propuse spre includere
crt.

Simbol norme şi Cod
resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform
datelor din proiect

1

2

3

4

5

m2

4 241,000

t

74,460

№

1. Lucrari de demolare adaugator
1
2

DG05B
TsI51A4

Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime,
formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta
de: 4 km

2. Zid de sprijin si banca linga MAIB (lucrari adaugatoare)
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3

4

5

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in
constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile

m2

70,500

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme,
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

kg

265,930

Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa
conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime)
pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton
simplu clasa C20/25

m3

5,780

m

50,000

Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat
izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de
10-12 t, in teren coeziv

100m2

38,000

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor
cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

100 m3

0,976

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta
de: 4 km

t

160,890

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

100 m3

0,976

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri
static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25
cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv

100 m3

0,976

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (pentru h= 15cm de piatra sparta la 3100 m2 se adauga 5
cm de piatra sparta, pentru h=20cm de piatra sparta la 700 m2
se adauga 10cm de piatra sparta)

m3

225,000

3. Amenajare accese pietonale adaugator (3800 m2)
6

7

8
9
10
11

12

DE10A

TsE06B

TsC03F1
TsI51A4
TsC51B
TsD08A1

DA12C

Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de
beton 30x15 cm

4. Amenajarea accese pietonale conform caiet de sarcini (3800 m2)
13
14

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

m

520,000

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

m

930,000

Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat
izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de
10-12 t, in teren coeziv

100m2

18,050

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor
cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

100 m3

0,881

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta
de: 4 km

t

145,370

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

100 m3

0,881

5. Amenajare accese ciclisti adaugator (1805 m2)
15

16
17
18

TsE06B

TsC03F1
TsI51A4
TsC51B

123

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

1
19

20

2
TsE05B

TsD08A1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

3

4

5

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor
si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

100m2

18,050

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri
static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25
cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv

100 m3

0,881

Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

m

1 450,000

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm tip Caramida neteda 200*100mm, 6 cm grosime, colorata

m2

1 805,000

6. Amenajarea accese ciclisti
21

22

DE11A

DE18A

7. Spatii verzi
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor
cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

100 m3

6,450

24

TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta
de 10 km

t

1 064,250

25
26

TsC51B
TsG02A

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

100 m3
100m2

6,450
64,500

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din
gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din
teren mijlociu

m3

645,000

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de
10-20 cm, in teren mijlociu

100m2

64,500

23

27

28

TsD01B

TsE01B

Curatarea terenului de iarba si buruieni

Conform constatărilor proiectantului, și a celorlalți membri ai comisiei, Lucrările sus mentionate
au caracter esențial, fundamental si de bază in vederea menținerii procesului tehnologic necesar pentru executarea lucrărilor stipulate in caietul de sarcini, dar si sunt necesare de executat
pentru a atinge nivelul cerintelor indicate in proiectul respectiv.
Lucrările propuse sunt indinspensabile față de achiziția iniuțială și fac parte din procesul
tehnologic de executare a contractului inițial, iar contractarea unui alt agent economic pentru
volumele respective, nu este posibilă
Astfel, volumele propuse pentru excludere sunt în sumă de -1 982 189,00 lei inclusiv TVA.
Iar volumele de lucrări propuse pentru includere, potrivit devizului estimativ expertizat,
sunt în valoare de 2 645 638,43 lei inclusiv TVA.
Ca urmare a negocierilor și a prețurilor din contractul existent, pentru volumele incluse,
Antreprenorul a prezentat o oferta de 2 232447,79 lei, inclusiv TVA, ceia ce va majora suma contractului inițial cu 221 262,59 lei inclusiv TVA., sau 4,7% din valoarea contractului inițial.
În baza celor relatate în actul de constatare, grupul de lucru consideră necesare modificările
propuse, și semnarea acordului adițional conform ofertei de 2 232447,79 lei, inclusiv TVA
Totodată, considerăm că modificarea propusă corespunde cerințelor stipulate la art Aart. 76
alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c)., al Legii privind achizițiile publice.
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Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. nr.27/06 din 27.06. s-a
decis încheierea acordul adiţional privind modifcarea contractului încheiat cu OE SRL Structural Construct SRL, cu
excluderea și includerea volumelor sus menționate, și majorarea sumei contractului cu 221 262,6 lei inclusiv TVA, sau
4,7 % din suma contractului, respectiv valoarea totală a achiziției constituie 5 092 916 lei.

Modificările propuse au fost coordonate cu Antreprenorul SC Structural Construct SRL, Proiectantul
SRL Lamiez Administrator Andrei Vatamaniuc Responsabil Tehnic Anatolii Stircu
Diriginte de șantier Ion Andrieș
Denumire operator economic
SRL Structural
Construct SRL

Nr. și data acordului adițional

Inclusiv TVA

Fără TVA
23/08

Valoarea modificărilor (după caz)

23 august 2022

184 385

221 262,59
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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. _____02______ din ___23 august 2022___
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax

Primaria Palanca
s.Palanca r/l Stefan Voda
1007601005372
MD4227 s.Palanca str.Ac.Ghidirim 12
024247401/067243723

E-mail oficial

palanca.primaria@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact

Cozlovschi Dumitru t.068258452

(nume, prenume, telefon, e-mail)

palancasv@yahoo.com

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

Cererea ofertelor de prețuri □
Licitație deschisă X Altele: [Indicați]
Lucrari „Constructia sistemei de canalizare si statiei de
epurare in s.Palanca r/l Stefan Voda
4523440-80

Obiectul achiziției
Cod CPV
Valoarea estimată a achiziției

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu- Nr:
lui guvernamental www.mtender.gov.md)
Link:
Data publicării anunțului de participare

Nr.486/17 din 22 decembrie 2017 publicata in
BAP nr.96/2017 din 01.12.2017

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu X Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
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Sursa de finanțare

Buget de stat X
Buget CNAS □

Buget CNAM □
Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL URALIS
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:10
Data: 16 ianuarie 2018
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA:-1492343.52
Inclusiv TVA: -1492343.52
Termen de valabilitate
31.12.2023
Termen de execuție
11 lini
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

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

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Ajustarea valorii contractului din cauza scumpirii prețurilor, a inflației și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate
pe un termen mai mare de un an și art.76 alin.(4) din
Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Se modifica contractul cu SRL URALIS in felul urmator;
-se micsoreaza suma contractului cu 1492393.52 - suma lucrarilor indeplinite prin proiectului „Masuri de adaptare
si rezilienta la schimbarile climatice si dezvoltarea institutionala in Zona Ramsar „Nistrul de Jos”finantat de Agentia
Austriaca pentru dezvoltare si implementat de Societate Ecologica AO BIOTICA conform act de primire-predare
dupa terminarea executarii lucrarilor din 01.09.2020
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Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._02___din 14 martie
2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind _micsorarea cu 1492393.52 contractului incheiat cu SRL URALIS

Denumire operator economic
SRL URALIS

Nr. și data acordului adițional
02

Fără TVA
22.02.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
-1492393.52

-1492393.52

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.:022-820652; 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 15.08.2022.12.202117.12.
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II.

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

IMSP SCM „SfântulArhanghel Mihail”
mun. Chișinău
1003600152558
str. Arhanghel Mihail, 38
022 29-26-52
022 24-14-88
arhanghel_mihail@yahoo.com
http://www.spital.arhanghelmihail.md/
OxanaPalancica – șef-specialist achizițiipublice,
022 24-36-98

■Cererea ofertelor de prețuri

□Licitație deschisă □Altele: [Indicați]
Lucrări de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal
Sfîntul Arhanghel Mihail conform caietului de sarcini
Cod CPV
45230000-8
Valoarea estimate (lei, fără TVA)
435 240,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din ocds-b3wdp1-MD-1652361557626
cadrul portalului guvernamental www.mtender.
h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D gov.md)
1652361557626?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
Data publicării: 12 mai 2022, 16:31
Obiectul achiziției

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 Nu ■ Da □
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM■
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 13.06.20222
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
,,Rata Construct” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr:MD-1652361557626-1
Data:20.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA:407 192,09
Inclusiv TVA:488 630,51
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
20 ZILE
IV.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului ■
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]
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Temeiul juridic

Art. 76, alin (7) a Legii achizitiilor publice nr. 131 din
03.07.2015
+ 73105,02

Creșterea prețului în urma modificării
V.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 12.05.2022 a fost publicată procedura de achizitie prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) - Lucrări de
amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfîntul Arhanghel Mihail conform caietului de sarcini. La data de
25.05.2022 a avut loc deschiderea ofertelor. În cadrul procedurii au participat 5 operatori economici. În urma evaluării
ofertelor, la data de 13.06.2022 în urma deciziei grupului de lucru , oferta operatorului economic Rata Construct SRL
a fost declarată drept oferta câștigătoare.
VI.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În timpul execuției lucrărilor , s-a depistat necesitatea unor tipuri si unor volume suplimentare, care nu au fost
prevăzute în caietul de sarcinI, dar care necesită a fi executate pentru finalizarea contractului.
VII.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. MD-1652361557626/2
din 15.08.2022. a fost încheiat acordul adiţional Nr.1 la contractul NR. MD-1652361557626 din 20.06.2022 privind
majorarea valorii contractului și suplinirea devizelor conform anexelor la contractul adițional.
Denumire operator
economic
Rata Construct SRL

Nr. și data acordului
adițional

NR. MD-1652361557626

Din 20.06.02022

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA
Inclusiv TVA
60920,85
73105,02

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.:022-820652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

130

16 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 73

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
nr. 74/22 din 18 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri
 Licitație deschisă

Negociere fără publicare prealabilă
Obiectul achiziției
Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii mun.Comrat
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
1 391 590,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta- lului guvernamental www.mtender.gov.md)
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1617710252748
Data publicării anunțului de participare
06.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă Nu se aplică
anunțul respectiv (după caz)
3.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la Nu X Da
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ nr. 67 din 22.06.2021
acordului-cadru
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S.R.L.” ALARCON GROUP”
nr: 15/2//72/21
data: 01.07.2021
1 167 450,46

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

31.12.2022 (conform acordului
03.12.2022)
Pe parcursul anului 2022

Termen de execuție
4.

135/21

din

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

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

Rezelierea contractului □Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) cu 102 071,77 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi- Modificarea contractului, conform acordului 135/21
ții publice/acordului-cadru (după caz)
din 03.12.2022, de prelungirea termenului de execuție și valabilitatea contractului.
Alte informații relevante
5.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)
În rezultatul desfășurării procedurii prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-1617710252748 din
14 iunie 2021, a fost încheiat contractul ” nr. 15/2/72/21 din 01 iulie 2021 cu S.R.L.” ALARCON GROUP” ,
privind executarea lucrărilor de reparație capitală a sediului Procuraturii mun. Comrat , în sumă 1
167 450,46 lei. Pe data 03 decembrie 2021 a fost încheiat acord adițional nr. 135/21, în scopul modificării
contractului, s-a prelungit termenul de execuție până la data 31.03.2022 și perioada de valabilitatea până
la data 31.12.2022.
6.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Conform notei informativă, întocmită de responsabilul tehnic, care a examinat obiectul de construcție la
moment a apărut necesitatea de îndeplini lucrările suplimentare, care nu au fost prevăzute inițial în divizul
de bază, și anume:
- rețele exterioare de alimentare cu apă – 32 553,09 lei,
- rețele exterioare de alimentare cu energie electrică – 68 632,38 lei,
- rețele exterioare de alimentare cu gaze naturale -38 982,76 lei,
- rețele interioare de internet și telefonie – 50 279,36 lei,
- lucrări suplimentare SA 2-1-1 - 146 373,29 lei,
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- lucrări suplimentare CBA 2-1-2 – 107 609,87 lei,
- excludere SM 2-1-4 – 12 839,43 lei,
- excludere SA 2-1-1 – 50 100,92 lei.
În urma acestor modificări, valoarea contractului se majorează cu 8,74 % (102 071,77 lei).
S-a comunicat, că nu va fi posibilă recepția finală a lucrărilor de reparație capitală cât și exploatarea spațiilor
conform destinației, până când nu va fi efectuate lucrările suplimentare stipulate.
7.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul nr. 75/22
, a fost încheiat acordul adițional nr. 2 din 18 august 2022, privind majorarea contractului nr. 15/2/72/21
din ”01” iulie 2022 în suma 102 071,77 lei , până la 31.12.2022.
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 15.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Scoala Primara Calarasi
Or. Calarasi
1012620012328
Str. 31 august 13
024423535
024423535
calarasiscprim@gmail.com
--------Cusciac Alexandra 069012446, alexandra.csciac@gmail.
com

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

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Produse alimentare semestrul I 2022
Cod CPV
15800000-6
Valoarea estimată a achiziției
445 820.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638889497203
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638889497203
Data publicării anunțului de participare
07.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an- --------terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 07.12.2021
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL Nivali-Prod , SRL Plagrisfam, SRL Delmix-Prim ,SRL
Serolan SC
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 1.2.3.4
Data: 10.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 97600.00, 176365.67, 111852.99, 45854.60
Inclusiv TVA: 117120.00, 197614.92, 131510.03,
52647.20
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
31.05.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

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

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
LEGE 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 achiziții pu- [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoablice/acordului-cadru (după caz)
rea 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)
•

Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 114,54 lei

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1.

Suma totala a contractului se micsoreaza cu 114.54 lei si constituie 117005.46 lei .

2.
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenţia Achiziţii Publice.
•

Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 12429.76 lei

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
3.

Suma totala a contractului se micsoreaza cu 12429.76 lei si constituie 185185.16 lei

4.
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către
Agenţia Achiziţii Publice.
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Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 45993.38 lei

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
5.

Suma totala a contractului se micsoreaza cu 45993.38 lei si constituie 85516.65 lei .

6.
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenţia Achiziţii Publice.
•

Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 13684.20 lei

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
7.

Suma totala a contractului se micsoreaza cu 13684.20 lei si constituie 38963.00 lei

8.
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către
Agenţia Achiziţii Publice.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
In urma situației epidemiologice privind infecția COVID-19 din tara activitatea scolii a fost trecuta in regim online
respectiv nici elevii nu au fost alimentati.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 75 din 15.08.2022 a
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor de achizitie dupa cum urmeaza:

Denumire operator economic
SRL NIVALI-PROD CC
SRL PLAGRISFAM
SRL DELMIX PRIM
SRL SEROLAN

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
1
1
1
1

15.08.2022

15.08.2022
15.08.2022
15.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
105.37
9943.80
36794.70
12589.46

114.54
12429.76
45993.38
13684.20

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
din 14. 09. 2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

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

S.A. ”TERMOELECTRICA
Mun. Chișinău
1003600026295
str. Tudor Vladimirescu, 6
022-436-388, 022-436-347
tender@termoelectrica.md
www.termoelectrica.md
Onoi Victoria
- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale ●

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

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

●Licitație deschisă

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

Tipul obiectului contractului de achiziții sectori- Bunuri ●
ale/acordului-cadru
Servicii □
Obiectul achiziției, Cod CPV
Anunțul de participare

Lucrări □
Piese de schimb pentru parcul auto al întreprinderii
“TERMOELECTRICA” S.A., 34300000-0
Nr: 21060518
Data publicării: 25 iulie 2022, ora 14:22.
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-

MD-1658747752097

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- Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
lizate
Licitație electronică ●
Catalog electronic □

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr. 137 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO

“ARIDAN CENTER” S.R.L.
1015600017850

Date de contact

Republica Moldova

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

mun. Chișinău,
str.Matei Basarab 5/1, ap.1
tel: 079999624

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da ●

e-mail: iatchevicisasha@mail.ru
Nu □
Da □ Nu ●

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu ●

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr. crt.

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Lot 1

Cod CPV

Cantitate/
Nr. și data conUnitate de
tractului
măsură
“ ARIDAN CENTER”S.R.L.
34300000buc.
Nr. 2022198
0
14. 09. 2022

Piese și accesorii pentru
vehicule și pentru motoare de vehicule
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Suma, inclusiv
TVA

764 123,96

Alte informații:
Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un Nu ●
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/
sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/ contractele la Nu ●
care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 161A Din 12.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

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

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
mun. Chișinău
1003600015231
str. A. Doga 4
022 431 503
furnizor@premierenergy.md
https://premierenergydistribution.md/
Capmaru Inga

Tipul autorității contractante și obiectul
principal de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea √ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
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 Procedura de achiziție restrânsă
Procedura de achiziție este aplica- √ Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportă sub incidența actului normativ: turilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de Nu aplica
atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de Bunuri √
achiziție/ acordului-cadru
Servicii
Obiectul de achiziție
CONTOARE ELECTRICE
Anunțul de participare
Nr. 29
Nr. .Buletinului Achizițiilor Publice Data publicării: 15.04.2022
Link:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_29_3.pdf
Criteriul de atribuire utilizat
Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico -economic √
Tehnici și instrumente specifice de Licitație Electronică √
atribuire utilizate
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Nr. oferte primite pe cale
electronică
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Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
CEGOLTAR SRL
CORDEN-ST SRL
SC ENERG CABLU SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:
APLIED METERS A.S.
AEM S.A.

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr.75 din 20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

CORDEN-ST SRL
1003600063933
mun. Chișinău , str. A. Doga 45/2-11,
+37369772200 , e-mail: cordenst@gmail.com

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

Da √

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu √

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu √

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate
în considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:

Nr. d/o

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Lotul 1

540835 - CONTOR.3-FAZ
CL.1,0 5A 3X230/400V

8.250,00 USD fără TVA
Nu se aplica

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului
2b55522

38554000-3

150 buc.

19.08.2022

TOTAL
ATRIBUIT

Suma USD,
fără TVA
8.250,00 USD
8.250,00 USD
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Denumire
IDNO
Date de contact

SC ENREG-CABLU SRL
1003600092180
mun. Chișinău, bd. Gr. Vieru 3, ap.31,
+37360540096 , e-mail: energcablu@inbox.ru

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

Da √

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu √

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu √

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute
luate în considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:

Nr. d/o
Lotul 2
Lotul 3

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
751320 - CONTOR.3-FAZ.
ELECT.CL.1,0 5-60A
3X230/400V
772718 - CONTOR.1-FAZ.
ELECTRONIC 5-40A

1.771.350,00 USD fără TVA
Nu se aplica

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

38554000-3

3.000 buc.

2b60422

38554000-3

185.000
buc.

06.09.2022

Suma USD,
fără TVA
56.400,00 USD
1.714.950,00 USD
1.771.350,00 USD
fără TVA

TOTAL ATRIBUIT
Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un Nu √
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la Nu √
care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr.
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 159A Din 12.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul
principal de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea
contractantă este o autoritate centrală de
achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
mun. Chișinău
1003600015231
str. A. Doga 4
022 431 503
furnizor@premierenergy.md
https://premierenergydistribution.md/
Capmaru Inga
√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

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

Procedura de achiziție deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența √ Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor
actului normativ:
și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Nu aplica

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Bunuri
lui-cadru
Servicii √
Obiectul de achiziție

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor și camioanelor
(Centre Muncă teritoriale)

Anunțul de participare

Nr. 37
Data publicării: 13.05.2022
Link:
pdf

Criteriul de atribuire utilizat

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_37_0.

Prețul cel mai scăzut √

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru √
Total: 4
Nr. oferte primite

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
AUTODOMS SRL.
GRANDLEON SRL
SC MAJOR-AUTO SRL
PLATGRUP SRL
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr. 112 din 24.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

GRANDLEON SRL

IDNO

1004603006121

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

+37376717321
Da √

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

Nu √

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu √

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare
pentru atribuirea contractului.

433.350,00 MDL fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:
Nr. crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Servicii de reparare și întreținere
Lotul 15 a automobilelor și camioanelor
(Centre Muncă teritoriale)

Cod CPV

Cant./un.
măsură

50112000-3;
50114000-7

Serv.

Nr. și data contractului
3s59422
01.09.2022

TOTAL ATRIBUIT

Suma MDL,
inclusiv TVA
520.020,00
520.020,00 MDL

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

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

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la Nu √
care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr.
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 160A Din 12.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA

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

mun. Chișinău
1003600015231
str. A. Doga 4
022 431 503
furnizor@premierenergy.md
https://premierenergydistribution.md/
Capmaru Inga

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

√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

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

Licitație de tip restrâns.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului √ Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transnormativ:
porturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Nu aplica

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri √
Servicii

Obiectul de achiziție

Manșoane și terminale pentru cablu SEC

Anunțul de participare

Nr. 44
Data publicării: 07.06.2022
Link:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_44_1.pdf

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut √

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru √
Total: 4

Nr. oferte primite

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
ELECTROCON SA
ENERTEH-V.S. SRL
STIL PLUS RI SRL
HABSEV GRUP SRL
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 109 din 23.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

HABSEV GRUP SRL
1006600038877
+37369107286

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

Da √

Întreprindere mică sau mijlocie

Nu √

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

Nu √

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în
considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

172.134,64 Euro fără TVA
Nu se aplica

Cod CPV

Cantitatea

Nr. și data
contractului

Suma
EURO,
inclusiv
TVA

549142 Lotul 1

TERMINAL (T) ECR TIP C 12/20KV 1X150240

170 set

52.020 Euro

110 buc

28.380 Euro

410 buc.

65.406,48 Euro

549223 Lotul 2

Lotul 3

MANSON TRANZITIE 1/3POL 12/20 KV
120-24
549351 MANSON RECE SEC 12/20KV 1X95-240
549352 –

Lotul 4

TERMINAL INT RECE SEC 12/20KV 1X95240

44322000-3

160 set.

2b59922
05.09.2022

22.258,56 Euro

549354 –
Lotul 5

Lotul 6

TERMINAL EXT RECE SEC 12/20KV 1X95240
762641 –
TERMINAL EXT RECE SEC 12/20KV 1X630

210 set.

32.172,84 Euro

10 set.

5.496,60 Euro

4 set.

827,09 Euro

800210 –
Lotul 7

TERMINAL (DREPT) ECR TIP A 12/20KV
1X95
TOTAL ATRIBUIT

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

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu √
referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul Nu √
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 158A Din 12.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
mun. Chișinău
1003600015231
str. A. Doga 4
022 431 503
furnizor@premierenergy.md
https://premierenergydistribution.md/
Capmaru Inga
√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

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

Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț, Conform Articolul 40, pct.1
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului
√ Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii,
normativ:
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Nu aplica
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca- Bunuri
dru
Servicii √
Obiectul de achiziție
Servicii de reparare și întreținere automobile
Anunțul de participare
Nr.Data publicării:Link:Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut √
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nr. oferte primite

Acord-cadru √
Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:
DAAC HERMES SA
JECARS SRL
REMAUTO GRUP SRL
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
Ținând cont de faptul că ofertele celor 3 companii sunt aproximativ aceleași (se încadrează în +- 2-3% față de
valoarea medie) și având în vedere faptul că volumul de servicii de reparație și întreținere a automobilelor este
mare și dificil de efectuat de o singură companie în aceiași perioadă de timp, Comisia de Adjudecare a decis
de a semna contracte de prestare Servicii de reparare și întreținere a automobilelor cu toți cei 3 participanți la
concurs cu aceiași valoare contractuală. Valoarea estimată a fiecărui contract este de 800.000 MDL.
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr. 106 din 17.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:
Denumire
IDNO
Date de contact

DAAC HERMES SA
1002600009035
+37378000005

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da √
Nu √

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu √

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în
considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.

713.985.75 MDL fără TVA
Nu se aplica

Loturile atribuite:
Nr. crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

Cant./un. măsură

Nr. și data contractului

Suma MDL, inclusiv TVA

Lotul 1

Servicii de reparare și întreținere automobile

50112000-3;
50114000-7

Serv.

3s59222
01.09.2022

960.000

TOTAL ATRIBUIT

960.000 MDL

Denumire
IDNO
Date de contact

JECARS SRL
1004600024852
+37369104787

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

Da √

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu √

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu √

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)
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Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în
considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.

727.810.40 MDL fără TVA
Nu se aplica

Loturile atribuite:
Nr. crt.
Lotul 1

Denumirea bunurilor,
Cod CPV
serviciilor sau lucrărilor
Servicii de reparare și 50112000-3;
întreținere automobile 50114000-7

Cant./un.
măsură
Serv.

Nr. și data contractului
3s59322
01.09.2022

TOTAL ATRIBUIT

Suma MDL,
inclusiv TVA
960.000
960.000 MDL

Denumire
IDNO
Date de contact

REMAUTO GRUP SRL
1011600002982
+37369337054

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

Da √

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu √

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu √

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în
considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.

695.555.40 MDL fără TVA
Nu se aplica

Loturile atribuite:
Nr. crt.
Lotul 1

Denumirea bunurilor,
Cod CPV
serviciilor sau lucrărilor
Servicii de reparare și 50112000-3;
întreținere automobile 50114000-7

Cant./un.
măsură
Serv.

Nr. și data contractului
3s59122
01.09.2022

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

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu √
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con- Nu √
tractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr.
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ
Nr. 17 din 13.09.2022
privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 106 din 12.04.2022
și contractului de achiziții sectoriale № 126 din 27.04.2022
încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și ăncălțămintei speciale” - Numărul: CG-B-07/22
Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:
* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82
1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;
2. IDNO: 1003600066037;
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă

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

Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 18100000-0
8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-

cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD
114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare: Contract № 106 din 12.04.2022 – suma contractului înainte

4 136 982,00 lei cu TVA, după – 4 139 400,00 lei cu TVA. Contract № 126 din 27.04.2022 – suma contractului
înainte 1 604 658,00 lei cu TVA, după – 1 605 732,00 lei cu TVA.

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractul № 106 din 12.04.2022 se majorează cu 2 418,00 lei cu TVA, a

Contractul № 126 din 27.04.2022 se majorează cu 1 074,00 lei cu TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea cantităților în urma solicitărilor

întreprinderilor de distribuția a gazelor și SRL Chișinău-gaz.

12. Data deciziei de atribuire a contracului: № 20 din 21 martie 2022 și respectiv № 26 din 13 aprilie 2022.
13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-

nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și,

după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, MD-2001, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________
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