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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1____din___25.08.2021_______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Mateuți
IDNO 1007601004593
Adresa str. M. Eminescu nr.2, satul Mateuți raionul 

Rezina,
Numărul de telefon/fax 025443238

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.mateuti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ursachi Angela, tel 069137338
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire

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

documentația de atribuire se anexează 
în cadrul procedurii în SIA RSAP 
(M.Tender)

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 contractantă

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Construcția sistemului 
de canalizare cu stație 
de pompare și stație 
de epurare a apelor 

riziduale în satul Mateuți, 
raionul Rezina

lucrare

Lucrări de construcție a sistemului 
de canalizare cu stație de pompare 

și stație de epurare a apelor 
riziduale în satul Mateuți, raionul 

Rezina

7 292 692 lei

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

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

Nu □ V

Da □

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

Nu □ V

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor 
documentației de atribuire.

II. Alte informații:

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

25.09.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □ V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Valoarea estimată poate fi reactualizată

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.2 din 24.09.2021

I.Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO 1003600152743
Adresa Mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80
Numărul de telefon/fax 022/477266, 022/475255 
Adresa de e-mail a autorității contractante  amt.ciocana@ms.md 
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Evghenia DANU
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)

 amt.ciocana@ms.md 

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

Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
serviciilor de 

proiectare sau de 
lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9  Lucrări de reparație 
capitală 2 bucăți 

 Lucrări de reparație a Centrului 
Consultativ Diagnostic, mun.
Chișinău str. Vadul lui Vodă 80, 
Centrul Medicilor de Familie nr.8, 
mun.Chișinău str. Voluntarilor 3.

3 500 000 

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preț, corespunderea 

cerințelor solicitate                 

IV. Alte informații:

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

28.09.2021

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

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

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

 
Notă: Anunțurile de intenție privind 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).

mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 23.09.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.13 – Chișinău

IDNO 1006601004297

Adresa mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

Numărul de telefon/fax 022-27-53-77

Adresa de e-mail ale autorității contractante p13achizitii@anp.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante -

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorel Burduja

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP;

e-mail: p13achizitii@anp.gov.md.

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritatea contractantă este o subdiviziune din cadrul 
Administrația Națională a Penitenciarelor 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 65300000-6 Servicii de furnizare a 
energiei electrice 997000 kW

1. NLC 2251507, adresa: mun. 
Chișinău, str. Bernardazzi - 3

2. Puterea contractată 400 kVA. 
3. Frecvenţa tensiunii de alimentare 

50 Hz.
4. Tensiunea nominală în punctul de 

delimitare    6000 V. 
5. Durata abaterilor admisibile 

limită, durata abaterilor 
admisibile ale tensiunii, valorile 
abaterii admisibile a tensiunii 
și valorile abaterii admisibile 
limită a tensiunii sunt stabilite 
în conformitate cu standardul 
național.

6. Numărul orelor de utilizare a 
puterii contractate 24.

7. Categoria de fiabilitate a 
alimentării cu energie electrică II. 

8. Parametrii liniei electrice în 
sectorul cuprins între punctul 
de delimitare și locul instalării 
echipamentului de măsurare a 
energiei electrice: 

a) tipul liniei LEC 
b) tip metal al firului (Al) 

1246250,00 lei.
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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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 

Cerințele de participare vor vi atribuite în 
documentația standard care va fi publicată în SIA 
RSAP

Alte informații:

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

04.10.2021

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

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

Nu □

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 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

din 20.09.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

https://achizitii.md/ro/ 

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)

IMSP SCM Sfânta Treime

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

Valoarea 
estimată, lei

1 55500000-5 Lotul 1 – Servicii de cantină şi servicii de catering pentru pacienții  IMSP SCM „Sfânta 
Treime” spitalul modular Covid (str.Cosmescu 3, MOLDEXPO)

1.1.

- DEJUNUL

- PRÎNZUL

- CINA porții 63350

350 pacienți, la prețul de 47 
lei/pacient/zi, pentru 181 
zile de alimentare. 

Calorajul per pacient pe 
zi va constitui 2000/2200 
calorii.

2977450

Valoarea  totală 2977450
 

https://achizitii.md/ro/
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut conform 
cerințelor solicitate

Alte informații:

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

01.10.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 30.11.2020
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/19382, 
ocds-b3wdp1-MD-1606717980085

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 3

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.31 din 18.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS Lukoil-Moldova SRL
IDNO 1002600005897
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Date de contact 

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

Str. Columna 92, 

dumitru.simonov@lukoil.md, 022220828
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Produse petroliere 09000000-3 1 lot 31 SV 

18 decembrie 2020

2 371 200,00 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a 
mijloacelor de transport

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 02.12.2020
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/19502, 
ocds-b3wdp1-MD-1606902031572

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.34 din 18.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „DAAC HERMES SA”
IDNO 1002600009035

https://e-licitatie.md/contract-notice/19502
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Date de contact 

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

Str. Calea Ieșilor 10, stepan.velcev@daac-
hermes.md 022874223

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de deservire 
tehnică și reparație curentă 
a mijloacelor de transport

50100000-6 1 lot 34 SV 

18 decembrie 
2020

1 400 000,00 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:stepan.velcev@daac-hermes.md
mailto:stepan.velcev@daac-hermes.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de mentenanță, întreținere și reparație a 
sistemelor de depistare a substanțelor radioactive

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 01.12.2020
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/19472, 
ocds-b3wdp1-MD-1606830471722

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.32 din 18.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Agrochim Trade” SRL
IDNO 1018600022318

https://e-licitatie.md/contract-notice/19472
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Date de contact 

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

Str. Nicolae Milescu Spătaru 23, ap. 216

agrochimtrade@gmail.com 068434947
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de mentenanță, 
întreținere și reparație 
a sistemelor de 
depistare a substanțelor 
radioactive

50800000-3 1 lot 32 SV 

30 decembrie 
2020

2 799 999,55 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 6 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de  internet
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 29.12.2020
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/20309, 
ocds-b3wdp1-MD-1609233729842 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.01 din 14.01.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire StarNet Solutii SRL
IDNO 1013600038967

https://e-licitatie.md/contract-notice/20309
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Date de contact 

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

Str. Columna 170, ncebanu@starnet.md, 
079993224

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii 

de internet

72400000-4 12 luni 01 SV 

21 ianuarie 2021

426 000,00 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:ncebanu@starnet.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 7 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea unui anunț de participare  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Transport date în rețeaua criptată VPN prin FTTx
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 202105671
Link:  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.3 din 09.03.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA „Moldtelecom”
IDNO 1002600048836
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Date de contact 

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

Str. Grădina Botanică bd. Ștefan cel Mare 10,

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Transport date în rețeaua 
criptată VPN prin FTTx

72318000-7 78 
conexiuni

3 SV 

09 martie 2021

2946000,00 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 8 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere directă fără publicarea unui anunț de 
participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii informaționale
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 
Link:  202105387 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.4 din 03.03.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe”

IDNO 1005600036924
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Date de contact 

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

Str. Constantin Tănase, 7, ctif@ctif.gov.md, 
022262873

Întreprindere mică sau mijlocie Nu
Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii 

informaționale

72000000-5 1 lot 04 SV 

03 martie 
2021

20 039 894,88 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:ctif@ctif.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 9 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul 
vamal Vulcănești

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 23.02.2021
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/21850, 
ocds-b3wdp1-MD-1614085983729

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.5 din 17.03.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Trend-Construct ” SRL
IDNO 1014603002065

https://e-licitatie.md/contract-notice/21850
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Date de contact 

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

Cahușl, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu 2

trendconstruct2018@gmail.com, 079299799
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de construcție a blocului 
sanitar la postul vamal Vulcănești

45200000-9 1 lot 5 SV 

17 martie 2021

428 320,42 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:trendconstruct2018@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul 
vamal Grimăncăuți

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 18.05.2021
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/24276, 
ocds-b3wdp1-MD-1621318757006

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.11 din 22.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Calibcom” SRL
IDNO 1008600059467

https://e-licitatie.md/contract-notice/24276
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Date de contact 

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

mun. Bălți, str. Str.Conev 40/62, 

calibcom@mail.ru, 069122246
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de construcție a 
blocului sanitar la postul vamal 
Grimăncăuți

45200000-9 1 lot 11 SV 

22 iunie 2021

749666,77 MDL

Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:calibcom@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Larga
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 18.05.2021
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/24277, ocds-
b3wdp1-MD-1621319550071

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.10 din 11.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Calibcom” SRL
IDNO 1008600059467

https://e-licitatie.md/contract-notice/24277
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Date de contact 

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

mun. Bălți, str. Str.Conev 40/62, 

calibcom@mail.ru, 069122246
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de construcție a blocului 
sanitar la postul vamal Larga

45200000-9 1 lot 10 SV 

22 iunie 2021

737745,16

MDL
Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:calibcom@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul 
vamal Cișmichioi

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 18.05.2021
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/24274, 
ocds-b3wdp1-MD-1621318104783

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.12 din 11.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Sud-Terra” SRL
IDNO 1014611001799

https://e-licitatie.md/contract-notice/24274
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Date de contact 

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

Or. Comrat str. Fedico 22/25б

sud-terra@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de construcție a blocului sanitar 
la postul vamal Cișmichioi 45200000-9 1 lot

12 SV 

18 iunie 2021

679153,67

MDL
Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:sud-terra@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14 din _________2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Tehnică de calcul
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 05.05.2021
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/23983, 
ocds-b3wdp1-MD-1620232806684

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 5

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.13 din 24.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „BTS PRO” SRL
IDNO 1008600061565

https://e-licitatie.md/contract-notice/23983
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ion Creangă,6V

022 870 140, office@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici Nu

Subcontractanți Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1 – Computer 30200000-1 230 buc. 13 SV 

06 iulie 2021

3 938 078,40 MDL

2 Lot 2 – Notebook 30200000-1 20 buc. 448 582,80

MDL

3 Lot 3 – Imprimantă 
Multifuncțională

30200000-1 65 buc. 566 931,30 MDL

4 Lot 4 - UPS 30200000-1 230 buc. 145 341,60 MDL

TOTAL 5 098 934,10 MDL
Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 01 septembrie 2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin

Localitate s. Tohatin, mun. Chișinău

IDNO 1007601007815

Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1

Număr de telefon/fax 022 387236, 022 387238

E-mail primaria.tohatin@mail.ru

Adresa de internet tohatin.md

Persoana de contact Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: 

Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. 
Chișinău

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1627018200752
Data publicării:23.07.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1627018200752?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042271/lot/11519691/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042271/lot/11519691/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042271/lot/11519691/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627018200752
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 6 din 23.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Compania Termosistem

IDNO 1003600117881

Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2001, Or. Chisinau, Bd. Dm. Cantemir 5/5 
of. 63, telefon/fax: 022 27 93 03, 022 27 73 53, e-mail: termosis-
tem@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Rețele exterioare de canalizare. 
Colectorul La proiectul: Rețele de 
canalizare în s. Cheltuitor, com. 
Tohatin, mun. Chișinău

4520000-9 1 unitate 45 din 
01.09.2021

2 198 473,68

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

mailto:termosistem@mail.ru
mailto:termosistem@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042271/lot/11519691/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042271/lot/11519691/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042271/lot/11519691/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042271/lot/11519691/


34

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7528 SEPTEMBRIE 2021, MARȚI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 01 septembrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin

Localitate s. Tohatin, mun. Chișinău

IDNO 1007601007815

Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1

Număr de telefon/fax 022 387236, 022 387238

E-mail primaria.tohatin@mail.ru

Adresa de internet tohatin.md

Persoana de contact Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Procurarea și instalarea a 2 terenuri de joacă pentru copii 

(repetat)
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1628486821621

Data publicării: 09 august 2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1628486821621?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628486821621
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

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. 7 din 23.08 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL POWER TEAM

IDNO 1002600025121

Date de contact 

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

Republica Moldova MD 2005, Chisinau

Str. Mincu, 11 ap.14

+37368188813

fitness@powerteam.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 teren de joacă sector nou satul 
Tohatin

37500000-3 46 din 
01.09.2021

207 846,00

2 teren de joacă satul Cheltuitor 37500000-3 46 din 
01.09.2021

207 846,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

mailto:fitness@powerteam.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042523/lot/11522460/
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  01  din__01 septembrie 2021_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională a Arhivelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1006601004138
Adresa mun.Chișinău, str.Gh.Asachi nr.67/B
Număr de telefon/fax 022-73-58-56/ 022-72-97-93
E-mail secretariat@arhiva.gov.md
Adresa de internet www.arhiva.gov.md
Persoana de contact Natalia Paladi, tel 022-73-58-26

natalia.paladi@arhiva.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă în subordinea Ministerului 
Justiției. 

Agenția implementează documentele de politici 
în domeniul arhivistic și asigură, în condițiile legii, 
organizarea și funcționarea sistemului arhivistic, 
precum și implementarea cadrului normativ pentru 
funcționarea acestuia.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

________________________________

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări  X
Obiectul de achiziție Lucrări de reconsrucție (reparație) a acoperișului 

clădirii Agenției Naționale a Arhivelor
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1626699070807

Data publicării: 19.07.2021
Link:achiziții.md/ro/public/tender/21042066  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut  X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1 (una)  ofertă

SC ,,LuxGaz,, SRL 
De la operatori economici dintr-un alt stat: -----------
Pe cale electronică: SIA RSAP

 
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. 07_ din 18 august_ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SC ,,LuxGaz,, SRL
IDNO 1004600011768
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.G.Alexandrescu nr.17, 
bir.98

tel. 022-63-70-40, fax 022-63-70-49

e-mail: luxgaz@gmail.com

web: www.luxgaz.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu x      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reconsrucție 
(reparație) a acoperișului clădirii 
Agenției Naționale a Arhivelor

45261910-6 Lucrări 
solicitate, 
conform 

devizului de 
cheltuieli

nr.49   din
25.08.2021

2.396.447,18

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

mailto:luxgaz@gmail.com
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2. Alte informații:

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

Nu  x        

Da  □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1      din    25.08.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate s.Doroțcaia.  raionul Dubăsari

IDNO 1013620000180

Adresa Liceul Teoretic Doroțcaia s. Doroțcaia,  raionul Dubăsari, 

Număr de telefon/fax 248-45-339,  248-45-210

E-mail 248-45-339

Adresa de internet ltdorotcaia@gmail.com

Persoana de contact ltdorotcaia.net

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție Publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

	Bunuri         

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: 21042413

Data publicării: 28.07.2021
Link-ul :https ://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1627383184403

Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:ltvladiovita@mail.ru
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

	Licitație electronică
Nr. oferte primite Total: 5 

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

I.I.Prozorovaki Lilian
SC,,VillaProdotti,,
SRL ,, Lapmol,,
S.A.,,Fabrica de unt din Floresti”
FPC,,Tiraston,, S.R.L

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 16.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire I.I.Prozorovaki 
Lilian

SC,,Villa 
Prodotti

SRL,, Lapmol,, FPC,,Tiraston,, S.R.L

IDNO 1010605000089 1016600007719 1002600024308 1003601002443

Date de contact 

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

prozorovski-
lilian@mail.ru

villaprodotti@
mail.ru

d.cebotari@
lapmol.md

Tiraston2009@yandex.ru

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da        Da              Da Da

Asociație de opera-
tori economici  

(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

I.I.Prozorovaki Lilian 123770,12

1                Lot  1
 Produse agricole și horticole

15800000-6 nr.9 din 23.08.2021 9182,50
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2                Lot 2
Cereale, cartofi, legume și fructe cu 
coajă

15800000-6 nr.9 din 23.08.2021 53484,60

3               Lot 4
 Pește preparat și conserve de pește

15800000-6 nr.9 din 23.08.2021
  23341,90

4               Lot 5
 Fructe ,legume și produse conexe

15800000-6 nr.9 din 23.08.2021
    7516,32

5               Lot 7
 Produse de morărit, amidon și produse 
amilacee

15800000-6 nr.9 din 23.08.2021 6427,50

6               Lot 8
 Diverse produse alimentare

15800000-6 nr.9 din 23.08.2021 23817,30

           SC,,Villa Prodotti

1                   Lot 3 
Produse de origine animalcarne și 
produse din carne

15800000-6 nr.12 din 23.08.2021 72390,00

         
     SRL,, Lapmol,,

1
               Lot 6
      Produse lactate

  15800000-6  nr.10 din 23.08.2021 83282,00

FPC,,Tiraston,, S.R.L

1
             Lot 9 
 Produse de panificare

  15800000-6  nr.11 din 23.08.2021 12558,00

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

2. Alte informații:

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

	Nu         

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 24 iunie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822 237, 022 822 648 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila, elena.samoila@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea  ofertelor  de  prețuri  □  Licitație deschisă  □ + Altele: 
Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: n/a
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □  + Servicii □ +  Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de mentenanță a echipamentului de procesat și ambalat 
bancnote și piese de schimb la necesitate pentru echipamentul 
de procesat și ambalat bancnote

Cod CPV 50800000-3; 34913000-0
Expunerea  motivului/temeiului  privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

În temeiul art. 56 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice și alin.(3) pct. 128 din Regulamentul cu privire la 
achizițiile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599 din 
12.08.2020, se folosește procedura de negociere deoarece, din motive 
tehnice, de creaţie si referitoare la protecţia drepturilor exclusive, pentru 
a exclude posibilitatea unui eventual conflict privind drepturile de 
proprietate intelectuală. doar Prestatorul are drepturi prioritare asupra 
serviciilor de mentenanță a echipamentului de procesat și ambalat 
bancnote și piese de schimb la necesitate pentru echipamentul de 
procesat și ambalat bancnote.

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului  guvernamental  www.
mtender.gov.md)

Nr: MD-2021-06-23-000001-1
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/10061817/
Data transmiterii invitației: 01.03.2021

Platforma de achiziții publice utilizată □ + achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz)

Data: n/a 
Link-ul: n/a

http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2021-06-23-000001-1
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire 

(după caz)

Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție Licitație electronică  
Catalog electronic

Sursa de finanțare Buget de stat; Buget CNAM; Buget CNAS; Surse externe; Alte surse: 
Buget propriu

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8 070 150,00

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

În urma examinări și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei de reevaluare a grupu-
lui de lucru nr.1 din 23 iunie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire  Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 

(DE229960356)
Date de contact

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

Prinzregentenstrasse 159,D-81677 Munich, Germania, Tel.: +49 
(0) 89 4119 1541, 

E-mail: emil.brigemann@gi-de.com; michael.barbu@gi-de.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □  +   

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □ +   

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea serviciilor/bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără TVA

1
Lot 1: Servicii standard de 
mentenanță a echipamentelor 
de procesat și ambalat bancnote 50800000-3,

34913000-0

36 luni 14/91/2021-
NFP din

23.06.2021

374 500,00 EUR

(7 942 583,25 MDL)
2 Lot 2: Piese de schimb 

(la necesitate)
La necesi-
tate/buc

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

3. Alte informații:

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

Nu □ +       
Da □        

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 02 septembrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822178, 022 822 237 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila, elena.samoila@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       

Servicii □ +     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de furnizare, de menținere și modernizare a licențelor 

Oracle, Eviews, Matlab, Titus, Verba, Geomant și Mkinsight
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1626263339808

Data publicării: 14.07.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1626263339808?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626263339808
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626263339808?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626263339808?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 5

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

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

În urma examinări și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 12 august 
2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire 1. BTS PRO SRL (1008600061565)
2. ÎCS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL 
(1010600010328)
3. ÎCS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL (1010600019136)
4. SC XONTECH SYSTEMS SRL (1018600044509)
5. GEOMANT SRL (27738876)

Date de contact

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

1. MD-2069, mun. Chișinău,  str. Ion Creangă 6/V telefon: 022 870 
140, email: office@bts.md
2. MD-2012, mun. Chișinău,  str. Alexandru cel Bun 85 telefon: 
022 210 208, email: office@rsd.md
3. MD-2004, mun. Chișinău,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202;  
telefon: 022 855 042, email: elena.savastru@softline.com
4. MD-2012, mun. Chișinău,  str. Alexandru cel Bun 85 telefon: 
022 876 583, email: office@xontech.md
5. RO 400124, România, Cluj-Napoca,  str. G-ral Eremia Grigorescu, 
nr.104A, ap.1

telefon: +40 7255 3337, email: hkovacs@geomant.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □  +   Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □ +   

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA, MDL

1
* Lotul 1: Servicii de asigurare a 
accesului la suport tehnic anual 
pentru produsele program Oracle

72268000-1 1 serviciu Nu s-a semnat 
contract -

2
Lotul 2: Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual pentru 
licențele Matlab

72268000-1 1 serviciu
25/119/2021-

LD din 
26.08.2021

177 171,60
MDL

3

Lotul 3: Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual pentru 
licențele sistemului de clasificare 
și marcare a documentelor și a 
mesageriei electronice TITUS

72268000-1 1 serviciu
25/120/2021-

LD din 
26.08.2021

448 398,00
MDL
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4

Lotul 4: Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual pentru 
licențele Eviews

72268000-1 1 serviciu

25/118/2021-
LD din 

25.08.2021

380 940,00
MDL

Lotul 7: Servicii de asigurare 
a accesului la mentenanța și 
suportul anual pentru soluția 
de gestiune a activității de audit 
intern Pentana MKInsight

72268000-1 1 serviciu

5

Lotul 5: Menținerea licențelor 
pentru soluția OnCall IVR Geomant 72268000-1 1 serviciu

25/115/2021-
LD din 

23.08.2021

2 756,87 EUR
600,00 USD

(69 366,31 MDL)
Lotul 6: Actualizarea și menținerea 
soluției audio pentru telefonia IP 
Verba

72268000-1 1 serviciu

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

* Conform scrisorii „Termination Letter Oracle” din 23.08.2021 remisă de către ofertantul „BTS PRO” SRL, autoritatea 
contractantă este informată că, potrivit politicii companiei Oracle, pentru plasarea comenzii pentru suport doar pentru 
o parte din licențele deținute de BNM, este necesar semnarea scrisorii „Termination letter ORACLE” de către BNM, care 
presupune că BNM renunță totalmente la licențele pentru care nu a fost solicitată prelungirea suportului și va pierde 
imediat dreptul de utilizare a acestora. Totodată, intenția autorității contractante a fost de a renunța doar la suportul 
companiei Oracle pentru o parte din licențele deținute, nu și la dreptul de utilizare a acestora, deoarece la moment, 
licențele menționate sunt încă în utilizare și urmează a fi scoase din utilizare în următoarele 7-18 luni. Astfel, ținând 
cont de prevederile art.71 și art.78 din Legea nr.131/2015, pct.42 din Regulamentul privind activitatea grupului de 
lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2021, grupul de lucru pentru achiziții a 
constatat inoportunitatea expedierii scrisorii „Termination letter ORACLE”, dat fiind faptul că o parte din aceste licențe 
la momentul actual sunt utilizate în mediul de producție și s-a decis renunțarea la semnarea contractului pentru lotul 
1 „Servicii de asigurare a accesului la suport tehnic anual pentru produsele program Oracle” cu ofertantul „BTS PRO” SRL.

2. Alte informații:

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

Nu □ +       

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

Nu □  +     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 02 septembrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822237, 022 822 338 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila, elena.samoila@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □ +     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de extindere a termenului de garanție a echipamentului 

Fortigate, serverelor Lenovo și infrastructurii hardware pentru 
soluția DCU - (Extinderea termenului de garanție și de subscriere 
de securitate pentru echipamentele de securitate a rețelei LAN 
FortiGate) – REPETAT

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627908779581
Data publicării: 02.08.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1627908779581?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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627908779581
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627908779581?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627908779581?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 23 
august 2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S & T MOLD SRL (1002600033173)
Date de contact

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

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

telefon: 022 817 400, email: sales@snt.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □  +   Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □ +   

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA, MDL

1

Lot: Extinderea termenului de 
garanție și de subscriere de 
securitate pentru echipamentele 
de securitate a rețelei LAN 
FortiGate

50312000-5 1 serv
25/122/2021-

LD din
02.09.2021

199 044,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □ +       

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

Nu □  +     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

Nr.01/21 din 03.09.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Rezervația Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi”
Localitate MD. rn. Orhei. s. Butuceni
IDNO 1007601000746
Adresa R. Orhei. s. Butuceni
Număr de telefon/fax 079078530
E-mail orheiulvechireserve@gmail.com 
Adresa de internet http://orheiulvechi.com    
Persoana de contact Ion Ceban. Tel. 079078530. 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică. Activități de recreere

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

---------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de restaurare și consolidare
Anunțul de participare nr.ocds-b3wdp1-MD-1625662596808

Data publicării: 12.07.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1625662596808?tab=contract-notice   

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

---- 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2

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. 01/21 din 13.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Î.M. PRO EX 2005 SRL 

mailto:orheiulvechireserve@gmail.com
http://orheiulvechi.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1625662596808?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1625662596808?tab=contract-notice
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IDNO 1002600004948
Date de contact 

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

MD. Chișinău. Str. Cuza Vodă 21/1, 12

Tel.+373 / 069486583.  chisnencoradion@gmail.com   
Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu sunt

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL – 156606,49 lei 
MD (4,66%).
PLASMA RTI SRL – 33651,91 lei MD (1%).

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 1.
Lucrări de restaurare și consolidare 45261000-4 1 obiect 01/21 din 

23.08.2021 3358924,80

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

2. Alte informații:

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

Nu       

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

Nu         

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr.    1      din  02 septembrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu
Localitate mun. Chișinău, comuna Ciorescu
IDNO 1003600153371
Adresa Str. Alexandru cel Bun, 11
Număr de telefon/fax 022 458-029
E-mail csciorescu@ms.md
Adresa de internet csciorescu@ms.md
Persoana de contact Dementiev Natalia
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică.

Prestarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Automobil de serviciu 
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 16.08.2021
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1629120299768 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din  26 august  2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire DAAC Autosport SRL - 
IDNO 1004600024841
Date de contact 

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

str.Petricani, 17,or. Chișinău, Republica Mol-
dova

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Automobil de serviciu 34100000-8 1 bucata Nr.1 din 
02.09.2021

224100,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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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.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon/fax 022 82-32-93, 82-32-92
E-mail inna.sargu@sfs.md
Adresa de internet www.sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU- inna.sargu@sfs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NFP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art. 56, alin.1, lit. a, din legea nr. 131 din 03.07.2015, 
privind achizițiile publice, nici o ofertă sau nici o 
ofertă adecvată ori nici o candidatură nu a fost 
depusă ca răspuns la procedura COP nr. ocds-
b3wdp1-MD-1624606946699 publicată la data de 
25.06.2021, ora - 10:52.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparații capitale a sediului DDF Comrat din 

or. Comrat, str. Comsomolului, nr. 24.
Anunțul de participare Nr.: MD-2021-07-22-000003-1 

Data publicării: 22.07.2021
Link:https:

https://achizitii.md/ro/public/tender/10061830/ 
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:inna.sargu@sfs.md
mailto:inna.sargu@sfs.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/10061830/
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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 03.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC ,, Companado” SRL
IDNO 1002601000590
Date de contact 

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

068004196; 

companadosrl@gmail.com; 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

Lucrări de reparații capitale a 
sediului DDF Comrat, din or. 
Comrat, str. Comsomolului, nr. 24

45453000-7 1 lucrări
Nr. 239 /21 

din

10.08.2021

267 630,79

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

mailto:companadosrl@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 02.09.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sîngereii Noi

Localitate s. Sîngereii Noi

IDNO 1007601002326

Adresa MD 6238 rl Sîngerei, s. Sîngereii Noi, str. Biruinței, 7

Număr de telefon/fax 0 262 73 371, 067722210 fax: + 262 73 317

E-mail singereinoi@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Guțu Galina, primarul comunei

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Reparația străzilor Moldovița, M. Drăgan și Sfîn-
tului Vasile cel Mare  din s. Sîngereii Noi, rl Sînge-
rei:

- Lotul nr. 1 „Reparația unui tronșon a străzii 
Moldovița din s. Sîngereii Noi, rl Sîngerei”

- Lotul nr. 2 „Reparația unui tronșon a străzilor M. 
Drăgan și Sfîntul Vasile cel Mare  din s. Sîngereii Noi, 
rl Sîngerei”

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1627369925181
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1627369925181
27.07.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

mailto:singereinoi@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627369925181
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627369925181
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din  09.08. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA „Drumuri –Bălți”

IDNO 1003602008028

Date de contact 

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

Mun. Bălți

Str. Decebal, 133

Tel. 069401645

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 „Reparația unui 
tronșon a străzii Moldovița din s. 
Sîngereii Noi, rl Sîngerei”

45200000-9 3216 
m2

Nr. 49 
din

19.08.2021
242 128,36

2 Lotul nr. 2 „Reparația unui 
tronșon a străzilor  M. Dră-
gan și Sfîntul Vasile cel Mare  
din

 s. Sîngereii Noi, rl Sîngerei”

45200000-9 1500 
m2

Nr. 49 
din

19.08.2021
112 933,19

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    20       din__01.09.2021__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Dondușeni

Localitate Dondușeni

IDNO 1007601010138

Adresa Or. Dondușeni, str. Independenței, 47

Număr de telefon/fax 025122058, 025122097, 025122058

E-mail sectiaeconomie@donduseni.md, 

Adresa de internet www.donduseni.md

Persoana de contact Pînzari Alexandru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrari de construcție a stadionului din orașul 
Dondușeni. Etapa I

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1627543867138
Data publicării: 29.07.2021
Link: ttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1627543867138?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

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

mailto:sectiaeconomie@donduseni.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. _13_ din _11.08._ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire FPC AGENTINTER SRL

IDNO 1003602004835
Date de contact 

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

Glodeni, 

sc.agentinter@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lucrari de construcție a stadionului 
din orașul Dondușeni. Etapa I 45200000-9 1 Nr._54_, din 

17.08.2021 1934740,28

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    21      din_01.09.2021____                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Dondușeni

Localitate Dondușeni

IDNO 1007601010138

Adresa Or. Dondușeni, str. Independenței, 47

Număr de telefon/fax 025122058, 025122097, 025122058

E-mail sectiaeconomie@donduseni.md, 

Adresa de internet www.donduseni.md

Persoana de contact Pînzari Alexandru

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrarilor de întreținere și reparația curentă a 
îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic a drumului L64 
Dondușeni-Țaul- Tîrnova

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1627560094526
Data publicării: 29.07.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1627560094526?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:sectiaeconomie@donduseni.md
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: mici și mijlocii
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: Da

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 _13.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire MAGISTRALA-NORD SRL 

IDNO 1011607000998
Date de contact 

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

or. Drochia, 

magistrala-nord@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrarilor de întreținere 
și reparația curentă a 
îmbrăcămintei rutiere din 
beton asfaltic a drumului L64 
Dondușeni-Țaul- Tîrnova

45200000-9 1 Nr._58_, din 
23.082021

870501,31

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    10.21/COP      din__ 03.09.2021 _____                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ciorescu

Localitate Ciorescu

IDNO 1007601010437

Adresa MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17

Număr de telefon/fax 0-22-45-68-72/0-22-45-63-44

E-mail primariaciorescu@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Bostan Natalia

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate Publică Locală de Nivelul I

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a trotuarului adiacent străzilor: Albișoara, 

S. Lazo, Viilor, comuna Ciorescu, mun. Chișinău
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628095426893

Data publicării: 04.08.2021
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1628095426893

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1628095426893
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1628095426893
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Nr. oferte primite Total: 1 (una)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1 (una)

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __11_ din __18.08.2021__ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.C. CONSISTCOM S.R.L.

IDNO 1006600061505
Date de contact 

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

Mun. Chișinau, com. Stauceni, str. Constructorilor, 11,  MD-
2068

/ 068887774 / consistcom@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de construcție a 
trotuarului adiacent străzilor: 
Albișoara, S. Lazo, Viilor, comuna 
Ciorescu, mun. Chișinău

45200000-9 1 unitate
87 din 

03.09.2021
1 019 663,08

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

mailto:consistcom@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4115  Din 02.08.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □      

Lucrări □ V
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație curentă la CTAS Taraclia din str. Ștefan cel 

Mare, 36

Anunțul de participare
ID:ocds-b3wdp1-MD-1626778022470-EV-1626778529387

Data publicării: 20.07.2021
https://e-licitatie.md/achizitii/26075/lucrarilor-de-reparatie-

curenta-la-ctas-taraclia-din-str-stefan
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Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Nr. oferte primite

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. 30 Din 10.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire SRL ,,Influent Group Construct”
IDNO 1019600000353
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

SRL ,,Influent Group Construct”

mun.Chișinău str. Calea Iesilor, 16/6, ap.29

Telefon: 069276881

influentgroup@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □  V      Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □            Nu □     V

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lucrări de reparație curentă

la CTAS Taraclia din str. 
Ștefan cel     Mare, 36

45400000-1 conform Devizului de cheltuieli 
Formularele 3, 5, 7

1373.08/21 din 
23.08.2021 253 473,06

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

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    4       din__01.09.2021__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria  com. Moșana r-ul Dondușeni          
Localitate  s.Moșana r-ul Dondușeni                                             
IDNO 1007601005176
Adresa 5127 s.Moșana r-ul Dondușeni                                             
Număr de telefon/fax 0251 72 2 36, 079245544,

E-mail primaria.mosana@mail.ru    
Adresa de internet
Persoana de contact Coldencova Tamara 0 251 72 236                                                 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare 
cu apă în c.Mosana, r-nul Donduseni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1625643944053
Data publicării: 07.07.2021
Link: :  https://mtender.gov.md/

tenders/ocds-b3wdp1-MD-1625643944053

?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1625643944053
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: mici și mijlocii
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: Da

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-1625643944053 din _31.07._ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Drostal S.R.L
IDNO 1009607000546

Date de contact 

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

Drochia, 

drostal@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de construcție a 
rețelelor exterioare de 
alimentare cu apă în c.Mosana, 
r-nul Donduseni

45200000-
9

1 Nr. 01  din 
12.08.2021

10 129 264,16

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1625643944053
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 7  din 01.09.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600042163
Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20
Număr de telefon/fax 022 785729, 022 785727
E-mail achizitii@snfr.md
Adresa de internet www.snfr.md
Persoana de contact Elena Todica
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)

SNMFR este o instituţie publică la autogestiune în care 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova are calitatea de Fondator, responsabilă de ţinerea 
evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor și frecvenţelor 
radio, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe 
radio și al asigurării compatibilităţii electromagnetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Temeiul: art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 din motive 
tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un 
singur operator economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile 
necesare și nu există o altă alternativă.”

Argumentare: 

1.Laboratorul de încercări al autorității contractante utilizează pentru 
încercări la măsurarea puterii conform Domeniului de acreditare aparatele 
de măsurare a puterii NRP, NRP2 și analizoarele de spectru ESW44, FSP40, 
de producere Rohde&Schwarz.

2.Pentru automatizarea încercărilor laboratorul utilizează SOFT-ul EMC32, 
elaborat de compania Rohde&Schwarz.

3.Dispozitivele preconizate pentru achiziționare sunt prevăzute pentru 
utilizarea în comun cu aparatele de măsurare a puterii NRP, NRP2 și cu 
analizoarele de spectru ESW44, FSP40, de producere Rohde&Schwarz, care 
sunt în dotarea laboratorului, din care cauza  procurarea echipamentelor 
respective este posibilă doar de la acest producător în scopul asigurării 
compatibilității cu mijloacele de măsurare existente și cu SOFT-ul EMC32. 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri  R   

Servicii  □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Senzor pentru măsurarea puterii de radiofrecvență cu 

adaptor USB

mailto:achizitii@snfr.md
http://www.snfr.md
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Anunțul de participare Nr. 03/NFP/2021, 202114957
Data publicării:
Link: 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț  □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate (nu se aplică)

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8 din  21 iulie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Rohde&Schwarz Österreich   GmbH”, Viena, Austria
IDNO FN101874s
Date de contact 

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

Österreich/Austria, Vienna, Technologiestraße 10/ EURO 
PLAZA 2E

tel:  +43 1602 6141 385

e-mail: alexander.poell@rohde-schwarz.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu R      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      Nu R      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da  □      Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA, 
lei (TVA nu se achită)

1 Senzor pentru măsurarea puterii 
de radiofrecvență cu adaptor 
USB

  38341000-7          1 un. 09/08-1 din 
10.08.2021

 215 131,11

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

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

Nu R        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 21.09.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Secretariatul Parlamentului
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003762
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105
Număr de telefon 0 22 820 – 201, 820-205, 820-196; 820-221
Număr de fax
E-mail oficial sap@parlament.md

diana.lipcan@parlament.md;

valentin.beglita@parlament.md;

valentina.ursu@parlament.md;

ala.macari@parlament.md
Adresa de internet www.parlament.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentin BEGLIȚĂ

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor
Cod CPV 50100000-6
Valoarea estimată a achiziției 266 670,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611124708783
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21034624/

Data publicării anunțului de participare 20.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu V    Da □

mailto:diana.lipcan@parlament.md
mailto:valentin.beglita@parlament.md
mailto:valentina.ursu@parlament.md
http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.02.2020

Denumirea operatorului economic „Autoprogresiv-Service” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 62

Data: 19.02.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 266 670,00

Inclusiv TVA: 320 000,00
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Pe parcursul anului 2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76, 

alin.(7), pct.4); 

Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru 
pentru achiziţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 
20.01.2021.

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 publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În legătură cu numărul mai mic de deservire tehnică a automobililor pe parcursul anului este necesitate micșorării 
sumei contractului de achiziție Serviciilor de reparare și de întreținere a automobilelor nr.62 din 19.02.2021 încheiat 
cu operatorul economic „Autoprogresiv-Service” SRL, cu 150 000,00 lei, de la      320 000,00 lei, pînă la 170 000,00 lei.

Sau achiziționat:

- Lotul 1 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobilele de marca ȘKODA Superb I, motor 1800 cm³, an 2004-
2007, VIN cod TMBCL23UX49060609 cu suma de 50 000,00 lei, inclusiv TVA, s-a micșorat cu 30 000,00 lei, inclusiv TVA, a rămas 
suma de 20 000,00 lei, inclusiv TVA.

- Lotul 2 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobilele de model Skoda Superb II, motor 1800, an 2008-
2013, TMBAB43T299022036 cu suma de 215000,00 lei, inclusiv TVA, s-a micșorat cu 85 000,00 lei, inclusiv TVA, a rămas suma de 
130 000,00 lei, inclusiv TVA.
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- Lotul 3 Servicii de reparație și piese de schimb, pentru m/busul MERCEDES BENZ  SPRINTER cu suma de 20 000,00 lei, 
inclusiv TVA, s-a micșorat cu 10 000,00 lei, inclusiv TVA, a rămas suma de 10 000,00 lei, inclusiv TVA.

- Lotul 4 Servicii de reparație și piese de schimb pentru m/busul TOYOTA HIACE 1996  JT141LHB400021904 cu suma de 
10 000,00 lei, inclusiv TVA, s-a micșorat cu 10 000,00 lei, inclusiv TVA, a rămas suma de 0,00 lei, inclusiv TVA. Lotul dat se exclude 
din contract.

- Lotul 6 Servicii de reparaţie și piese de schimb pentru autoturismul DACIA DUSTER  1461 cm3, diezel, UU1HS-
DADG51186635 cu suma de 10 000,00 lei, inclusiv TVA, s-a micșorat cu 10 000,00 lei, inclusiv TVA, a rămas suma de 0,00 lei, inclu-
siv TVA. Lotul dat se exclude din contract.

- Lotul 7 Piese de schimb  pentru automobilul de marca GAZ-eli 3302 cu suma de 5 000,00 lei, inclusiv TVA, s-a micșorat 
cu 5 000,00 lei, inclusiv TVA, a rămas suma de 0,00 lei, inclusiv TVA. Lotul dat se exclude din contract.

- 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legătură cu numărul mai mic de deservire tehnică a automobililor pe parcursul anului 2021.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.62 din 19.02.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului de achiziție cu operatorul economic „Autoprogresiv-
Service” SRL cu 150 000,00 lei, de la 320 000,00 lei, pînă la 170 000,00 lei.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Autoprogresiv-
Service” SRL

Nr.1 21.09.2021 141 666,67 170 000,00

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21037660/01 din 16.09.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
Localitate Com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Număr de telefon 022383525
Număr de fax 022383525
E-mail oficial primaria.bacioi2011@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Țonu Maria

022381255

mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a cimitirului, edificiilor 
social-administrative și a unei biserici în s. Băcioi, 
com. Băcioi, mun. Chișinău (extravilan). Etapa I. 

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 941 734.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1616589461631
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/
tender/21037660/

Data publicării anunțului de participare 25.03.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

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

11.05.2021

Denumirea operatorului economic „Mavitex Cons” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 98

Data: 18.05.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 878 971,89

Inclusiv TVA: 4 654 766,26
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 8 luni

 
 

http://www.mtender.gov.md
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V. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Preţul lucrărilor se majorează cu 14,11 %, echivalentul a 
657 154,91 lei

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante

VI. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrările de de construcție a cimitirului, edificiilor social-administrative 
și a unei biserici în s. Băcioi, com. Băcioi, mun. Chișinău (extravilan). Etapa I,  
 achiziţionate prin L P nr. MD-1616589461631 s-au executat în conformitate cu devizul de cheltuieli înaintat 
de Primăria  com.  Băcioi în documentaţia de atribuire. Însă, după constatarea necesităţii efectuării unor 
lucrări suplimentare şi modificarea documentației de proiect, volumul lucrărilor de construcție stabilite 
iniţial se măreşte, conform devizului aprobat, în sumă 657 154,91 de lei.

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție a cimitirului, edificiilor social-administrative și a unei biserici 
în s. Băcioi, com. Băcioi, mun. Chișinău (extravilan). Etapa I, achiziționate conform caietului de sarcini, s-a constatat 
necesitatea de a modifica proiectul de execuție inițial. Mai exact, după începerea lucrărilor menționate supra, un grup 
de locuitori ai com. Băcioi, care își au domiciliul sau bunuri imobile în proprietate, amplasate în imediata apropiere 
a Obiectivului ce urma să fie construit, au depus la Primăria com. Băcioi o cerere (se anexează)  prin care au solicitat 
stoparea lucrărilor respective, din motivul că acestea ar avea asupra lor un impact major de mediu și psihoemoțional. 
Prin urmare, în scopul de a soluționa amiabil conflictul iscat cu privire la construcția unui cimitir nou, reprezentanții 
Primăriei împreună cu autorul de proiect, responsabilul tehnic și antreprenorul desemnat câștigător, împreună cu 
locuitorii, în ședință comună, la fața locului, au încercat să identifice careva măsuri de remediere a situației în scopul 
continuării lucrărilor conform documentației de proiect atribuită și lucrărilor demarate, printre care și posibilitatea de 
a modifica proiectul de execuție, și anume în partea ce ține de schimbarea amplasării căii de acces spre cimitirul nou 
care se construiește. Astfel, urmare a discuțiilor cu responsabilul tehnic de proiect, cu proiectantul și antreprenorul, 
s-a considerat oportună modificarea și construirea unei alte căi de acces spre cimitir de pe strada Sfîntul Ștefan în 
prelungire, paralelă cu strada Vasile Lupu, la o distanță de peste 40 m.l., în așa fel ca să nu fie afectat proiectul de bază 
dar, în același timp, și soluționarea cerințelor locatarilor  din împrejurime. În acest sens a fost întocmit și semnat, 
de către reprezentanții Primăriei, responsabilul tehnic de proiect, proiectant și reprezentanții locatarilor 
procesul-verbal din 18.06.2021 (se anexează). Respectiv, a apărut necesitatea de a executa un volum de lucrări 
suplimentare, care nu au putut fi prevăzute inițial, dar stringente și necesare pentru buna executare și finisare a 
obiectivului, cum ar fi:

1. La capitolul „Pavaj”:

- Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigeliva și 
anticapilară, cu așternere mecanică, cu nisip - 128,550 m3;

- Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire - 279,710 m3;

- Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 6cm gr asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 
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1 165,500 m2;

- Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm -БР100.30.15 
– 244,000 m

2. La capitolul „Fundațiile”:

- Beton M-200 simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa.... - 7,970 m3.

3. La capitolul „Pereți”:

- Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace 
clasice (M200-stilpi) - 3,750 m3;

- Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, 
si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu 
cofraje glisante - 71,720 kg;

- Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  
-148,780 kg;

- Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  - 73,800 m2;

- Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - 35,810 kg;

- Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante- 
40,000 kg;

4. La capitolul „Poarta și portița”:

- Acoperire din mosaic - 3,340 m2;

- Placaje din cosauti - 3,080 m2.

De menționat că Devizul estimat și verificat în modul stabilit de Lege, la etapa licitației publice, 
a fost în mărime de 7 130 080.0 lei, inclusiv TVA, oferta desemnată câștigătoare și încheiat contractul 
de antrepriză a fost în mărime de 4  654 766,26, inclusiv TVA. Decizia Grupului de Lucru a luat în 
considerație inclusiv faptul că sunt rezerve de surse financiare pe această procedură planificată și 
alocate prin Decizia Consiliului Local Băcioi pentru etapa I. Deasemenea vă aducem la cunoștință că 
după majorarea sumei contractului și finalizarea etapei I vor rămâne economii considerabile la acest 
obiectiv, dar cu volume de lucrări executate adaugător la proiectul inițial, și anume calea de acces și 
parcarea cu suprafața de 3080 m2, inclusiv și prin faptul că au fost schimbate lucrările de asfaltare 
pe pavaj vibropresat 60 mm. 
În conformitate cu art. 76 alin. 7 pct. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, costul lucrărilor se 
majorează cu  14,11 %, echivalentul a 657 154,91 lei.

Lucrările menționate supra, în privința construcției cimitirului, edificiilor social-administrative și 
a unei biserici  în s. Băcioi, com. Băcioi,  mun. Chișinău (extravilan). Etapa I, sunt tehnic și tehnologic 
strîns legate unele de altele și constituie un tot întreg, necesare pentru buna executare a proiectului 
demarat. 

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 106 din 25.05.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 60872,62 lei.
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Denumire 
operator economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv 

TVA
„ M a v i t e x 

Cons” SRL
1 16.09.2021 547629,09 657154,91

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. 01 din 16.09.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon 023041223/ 068815630
Număr de fax 023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1620370002758
Data deschiderii ofertelor 27.05.2021
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1620370002758
Data publicării în BAP 07.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reparații capitale  în dormitoare și băi
Cod CPV 45400000-1
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620370002758
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620370002758
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Data deciziei de atribuire a contractului 14.06.2021

Operatorului economic cîștigător SRL Nicanas, mun. Chișinău, s. Dumbrava, str. Prieteniei 12

Date de contact ale  operatorului economic 069111914

Nr. contract de achiziție CONTRACT Nr.22

Data contract de achiziție 23.06.2021

Valoarea contractului de achiziție 1454433,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 02.12.2021

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7) p.2) Legea 131 din 03.07.2015
Valoarea modificărilor -160597,60 lei MD
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

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):

- Reparația capitală în dormitoare și băi (grupa 1-10) în sumă de 1454433,78.

- Se micșorează prezentul contract cu 160597,60 lei, suma necesară pentru lucrările de reparație din grupa 10.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

       În  legătură cu faptul că în grupa a 10 nu se va petrece reparația, ulterior suprafața dată va fi modificată în cantină.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

      În  legătură cu faptul că în grupa a 10 nu se va petrece reparația, ulterior suprafața dată va fi modificată în cantină.

VIII. Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
Nr.22 din 23.06.2021 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 02  din 16.09.2021 privind:
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 Micșorarea contractului cu SRL Nicanas cu 160597,60 lei MD :

Astfel se micșorează suma contractului cu 160597,60  lei , constituind 1293836,18 lei.

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

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 23.09.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Agenția de Guvernare Electronică
Localitate MD 2012, mun. Chișinău
IDNO 1010600034203
Adresa str. Al. Pușkin nr. 42B
Număr de telefon 022 / 820 026
Număr de fax -
E-mail oficial office@egov.md
Adresa de internet http://www.egov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri X 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Pachete software de comunicații și multimedia
Cod CPV 48500000-3
Valoarea estimată a achiziției 318 133,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21036708
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1614342968567?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 26.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

nu se aplică

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe X

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

decizia nr.3006-14 din 17.03.2021

Denumirea operatorului economic ÎCS „Softline Internațional” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr:3009-327
Data: 24.03.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 234 663,00
Inclusiv TVA: 281 595,60

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 01.09.2021 prelungit potrivit acordului adițional nr.1 

din 30.09.2021 până la 30.09.2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  X 

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art.76 alin.(7) alin.2) al Legii nr.131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Prețul nu se modifică
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Prin acordul adițional nr.1 din 01.09.2021a fost prelungit 
termenul de livrare pentru lotul Office 365 Enterprise E3 
Material: AAA-06227 (prelungire din 01.09.2021) (Licența 
este per utilizator. Perioada de valabilitate a licențelor 12 luni 
începând cu data 01.09.2021) până la 30 septembrie 2021 și 
în urma modificărilor va fi în următoarea redacție: - anexa nr.1 
Specificația tehnică și de preț, Colonița 10 - Până la 30.09.2021

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)

Conform contractului nr.3009-327 din 24.03.2021 în valoare de 234 663,00 lei fără TVA și 281 595,60 lei inclusiv TVA 
urma să fie achiziționate potrivit lotului nr.7 - 55 de Licențe per utilizator Office 365 Enterprise E3 Material: AAA-06227 
(prelungire din 01.09.2021) cu perioada de valabilitate 12 luni și livrarea - începând cu data de 01.09.2021 la prețul de 
3 470,00 lei/buc fără TVA și 4 164,00 lei/buc. inclusiv TVA cu suma totală de 190 850,00 lei fără TVA și 229 020,00 lei 
inclusiv TVA.

La data 01.09.2021, luând în considerație circumstanțele descrise în p.VI a fost semnat acord adițional privind 
prelungirea termenului de livrare până la data 30.09.2021. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
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Licențele de tip Office 365 Enterprise E3 au fost procurate anual de către Agenția de Guvernare Electronică începând 
cu anul 2012. Precum în 2012 acest produs al Microsoft nu era comercializat in Moldova, contul creat a fost legat 
de o altă regiune eligibila, în speță România. În scopul migrării informației din tenantul utilizat din 2012 până în 
prezent pe un tenant nou, creat pentru Republica Moldova, este nevoie de servicii de migrare, pentru a păstra și 
utiliza informația acumulată în continuare. Procesul de migrare necesita consultări suplimentare cu echipa tehnică 
de la Microsoft, din aceste considerente fiind propus extinderea termenului de livrare și încheiat acordul adițional 
nr.1 din 01.09.2021 privind prelungirea termenului de livrare a licențelor achiziționate până la 30.09.2021 conform 
contractului nr.3009-327 din 24.03.2021.

La moment, în urma mai multor consultări, se constată că achiziția celor 55 de licențele Microsoft Office 365 Enterprise 
E3 Material: AAA-06227 potrivit contractului menționat necesită crearea unui tenant nou. Pentru evitarea pericolului 
de pierdere a datelor stocate, s-a propus excluderea lotului dat și micșorarea contractului cu 190 850,00 lei fără TVA și 
229 020,00 lei inclusiv TVA, și relansarea achiziției licențelor cu condiția păstrării tenantului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3009-327 din 24.03.202 
a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului cu 190 850,00 lei fără TVA și 229 020,00 lei 
inclusiv TVA și respectiv în urma modificării contractului, valoarea contractului constituie 43  813 lei fără TVA și 
52 575,60 lei inclusiv TVA.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului 

adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv 
TVA

ÎCS „Softline Internațional” SRL nr.2 22.09.2021 4 3 
813,00

52 575,60



94

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7528 SEPTEMBRIE 2021, MARȚI

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Servicii Publice (ASP)

2. IDNO: 1002600024700

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

4. Persoana de contact: Victoria Eșanu, șef al Secției achiziții publice a Direcției asigurare infrastructură și 
logistică 

5. Numărul de telefon/fax: 022-50-47-14

6. Adresa de e-mail a autorității contractante: asp@asp.gov.md

7. Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței:  
www.asp.gov.md; www.tender.gov.md 

8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția este efectuată din 
numele unei asociații de autorități contractante): Instituție publică cu autonomie financiară 

9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau 
contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante  de a organiza procesul respectiv de 
consultare a pieței: Obținerea de informații de la persoanele/organizațiile participante la consultare în 
vederea pregătirii achiziției și desfășurarea procedurii de atribuire prin raportare la obiectul contractului 
de achiziție. 

Pe parcursul anului  2020 au fost demarate trei proceduri de achiziții publice în scopul achiziționării 
serviciilor de mentenanță și suport pentru software ”IBM QRadar SIEM” (prin licitații deschise și negociere 
fără publicare prealabilă a unui anunț de participare). 

În cadrul procedurilor sus menționate nu au fost depuse nici o ofertă. 

Pentru anul 2021 s-a planificat achiziționarea serviciilor de mentenanță și suport pentru software ”IBM 
QRadar SIEM”.  

Produsele IBM QRadar Security Information and Event Management (SIEM) se utilizează pentru asigurarea 
monitorizării securității informaționale a infrastructurii TI și sistemelor informaționale de nivel instituțional 
ale ASP. Aceste produse îndeplinesc rolul principal în asigurarea detectării amenințărilor, se colectează 
informații de la diferite surse, echipamente de rețea, servere, aplicații, în scopul accelerării analizei și 
eliminării incidentelor din domeniul securității  informaționale a infrastructurii TI. Utilizarea acestor 
produse nu este suficientă și nu este posibilă fără servicii de suport și mentenanță al producătorului IBM. 

În context, ASP a decis desfășurarea lansării procedurii privind consultarea pieței în vederea stabilirii sumei 
estimative aferente pentru demararea procedurii privind achiziționarea serviciilor de mentenanță și 
suport pentru software ”IBM QRadar SIEM”. 

10. Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței: Determinarea valorii estimate a 
achiziției pentru demararea procedurii privind achiziționarea serviciilor de mentenanță și suport pentru 
software ”IBM QRadar SIEM”. 

Cerințele tehnice pentru prestarea serviciilor menționate supra, sunt descrise în Anexa la prezentul Anunț 
privind consultarea pieței. 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
http://www.tender.gov.md
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11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul 
procesului de consultare a pieței: 27.09.2021. Propunerile pot fi transmise prin email, pe adresa victoria.
mihail.esanu@asp.gov.md.

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza 
interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante: După primirea 
propunerilor în scris se va organiza întâlniri cu operatorii economici care au transmis propunerile  în cadrul 
consultării de piață. Procesul de consultare a pieței se va derula separat cu fiecare operator economic, 
astfel că toți operatorii economici vor fi informați când procesul de consultare va fi inițiat.

13. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței: -

Anexa la Anunțul privind 

consultarea pieței

Cerințe tehnice privind prestarea serviciilor de 

mentenanță și suport pentru software ”IBM QRadar SIEM”

Part number Denumirea serviciilor Cantitatea

DOWRCLL IBM Security QRadar SIEM All-in-One Software 31XX Install SW 
Subscription & support Reinstatement 12 Months 1 buc.

D1RP4LL IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second SW Subscription & 
Support Reinstatement 12 Months 1 buc.

mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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