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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria satului Clișova
1007601001695
Sat.Clișova ,r-nul Orhei
023552974/52938
primariaclisova@gmail.com
Primariaclisova.sat.md
Ana Levința, 0235/52974

ana.levinta.59@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- Primariaclisova.sat.md
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

1

Cod CPV

45000000-7

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Construcția clădirii
administrative tip P în sat.
Clișova ,r-nul Ohei

Cantitate/ Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

buc

Construcția clădirii administrative tip P în sat.Clișova
,r-nul Ohei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
4

Da □

Da □

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

3667096,66 lei
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai scăzut preț

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

Trimestru III

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică
IDNO
1003600096694
Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii
Adunări Naționale 1
Numărul de telefon/fax
Tel: 022 820954, fax 022 250522
Adresa de e-mail a autorității contractante
tender@stisc.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante
stisc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Dmitri Romanescu
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea mtender.gov.md
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică este o instituție publică, a cărei ac(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
tivitate are scopul de a asigura administrarea,
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
menținerea și dezvoltarea infrastructurii de
formă de achiziție comună)
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și
a sistemelor informaționale de stat, gestionarea
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului,
precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o
1

Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor

30236110- Memorie cu acces ale6
atoriu (RAM)

Cantitate/
Unitate de
măsură
buc.

Descrierea achiziției
Unități de memorie operativă
pentru servere adiționale necesare pentru extinderea capacității MCloud

pentru servere
II.

Valoarea estimată,
fără TVA
1 969 920,00 MDL

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu
meiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Corespunderea cu documentația de atribuire;
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea
contractului: cel mai scăzut preț
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Trim. III-IV
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

7

23 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 75

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică
IDNO
1003600096694
Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii
Adunări Naționale 1
Numărul de telefon/fax
Tel: 022 820954, fax 022 250522
Adresa de e-mail a autorității contractante
tender@stisc.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante
stisc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Dmitri Romanescu
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea mtender.gov.md
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică este o instituție publică, a cărei ac(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
tivitate are scopul de a asigura administrarea,
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
menținerea și dezvoltarea infrastructurii de
formă de achiziție comună)
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și
a sistemelor informaționale de stat, gestionarea
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului,
precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o
1

II.

Cod CPV
488200002

Denumirea bunurilor/
serviciilor
Servere

Cantitate/
Unitate de
măsură
buc.

Descrierea achiziției
Dispozitiv securizat de creare
a semnăturii electronice de tip
HSM

Valoarea estimată,
fără TVA
2 916 667,00 MDL

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu
meiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Corespunderea cu documentația de atribuire;
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea
contractului: cel mai scăzut preț
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Trim. III-IV
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică
IDNO
1003600096694
Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii
Adunări Naționale 1
Numărul de telefon/fax
Tel: 022 820954, fax 022 250522
Adresa de e-mail a autorității contractante
tender@stisc.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante
stisc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Dmitri Romanescu
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea mtender.gov.md
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică este o instituție publică, a cărei ac(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
tivitate are scopul de a asigura administrarea,
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
menținerea și dezvoltarea infrastructurii de
formă de achiziție comună)
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și
a sistemelor informaționale de stat, gestionarea
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului,
precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o
1

II.

Cod CPV
488200002

Denumirea bunurilor/
serviciilor
Servere

Cantitate/
Unitate de
măsură
buc.

Descrierea achiziției
Unități de procesare și stocare pentru extinderea capacității platformei Mcloud

Valoarea estimată,
fără TVA
8 166 667,00 MDL

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu
meiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Corespunderea cu documentația de atribuire;
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea
contractului: cel mai scăzut preț
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Trim. III-IV
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.52 din 20.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:
Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
1003600023559
MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
022 212296, 022 223179
achizitii@asd.md
www.asd.md
Natalia Țurcan, 022 212296,

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

e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
www.asd.md/achizitii/naționale/curente
atribuire
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi- Întreprindere de stat la autogestiune,
activitatea de gestionare, întreținere,
tate
reparație, modernizare și exploatare a
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
drumurilor
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă
de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45200000-9

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea
achiziției

1

Conform
caietului
de sarcini

Lucrări de amenajare a căilor
de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6
Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185,
partea dreaptă.

Valoarea estimată,
lei
fără TVA

24 728 450,00

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

12

Da □

Da □
Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de
exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea
tehnică; Standarde de asigurare a calității
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Octombrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Execuția lucrărilor 2022-2023

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.1 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria satului Zastînca
1007601001639
s. Zastînca, rul. Soroca
0230/26098; 22088
pinzari.maria.63@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Valeriu Covalciuc, mob.068969277
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va WWW.achizitii.md
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docuDocumentația de atribuire va fi anexata în cadrul promentația de atribuire
cedurii în SIA RSAP
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în
care poate fi accesată documentația de atribuire)
89Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- Primăria satului Zastînca
tivitate
Autoritate publică
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar
putea implica o altă formă de achiziție comună)
Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Construcția rețelelor
exterioare de alimentare
cu apă,etapa II localizat Conform caiet45200000-9 în s.Zastînca,r-nul Soului de sarcini
roca

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

Descrierea achiziției
Construcția rețelelor exterioare de alimentarere
cu apă,etapaII localzat în
s.Zastînca,r-nul Soroca
(Proiect).

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

Alte informații:
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Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
6112830,00

23 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 75

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- III trimestru 2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu +
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 19 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria Baurci-Moldoveni
1007601004803
s.Baurci-Moldoveni, r-ul Cahul
029956247, 078481787
primaria-baurci@mail.ru

Enachi Elena, 078481787, primaria-baurci@
mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- primaria-baurci@mail.ru
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea
achiziției

Valoarea
estimată,
fără TVA (pentru

fiecare lot în parte)

Lotul 1
”Proiectarea și construcția
sistemului de alimentare cu apă și
45247130-0 canalizare în s. Baurci-Moldoveni, 1 Deviz
r. Cahul-Etapa II” (sonda arteziană)
”Proiecatrea și construcția
sistemului de alimentare cu apă și
1 Deviz
45247130-0
canalizare în s. Baurci-Moldoveni,
r. Cahul-Etapa II” (rețelele de apă)

Conform
caietului
de sarcini
aprobat
Conform
caietului
de sarcini
aprobat

283442,90 lei

7464383,97 lei

7747826,87 lei

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

Da □

Da □
Se vor aplica criterii de selecție
prevăzute de legislația Republicii
Moldova.

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

23 septembrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție R

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Proiectul este finanțat în cadrul Programului
,,Satul European,, din Fondul Național pentru
Dezvoltare Regională și Locală.

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 04 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE
1006601000222
Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
022-257-337
www.cna.md
Eduard Dutca, 022-257-337/078452987

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

persoană juridică de drept public

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

1

341000008

Denumirea bunurilor/
serviciilor
Automobile

Cantitate/
Unitate de
măsură
3 buc.

Descrierea achiziției
Automobile

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu □
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu □
meiul unor legi sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- septembrie 2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu □
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
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Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)

1070000
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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
-
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 15.09.2022
IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
1003600132121
bd. Ştefan cel Mare, 163

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

(022) 358099/245068
tomaciorba@ms.md
www.tomaciorba.md
Curea Cristina , 078913550 achizitii.imspscto@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține achizitii.imspscto@gmail.com,
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
SIARSAP M-Tender
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o
mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații generale despre autoritatea contractantă:
I.

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea
achiziției

45200000-9

Reparatia capital a secției nr. 2 în
cadrul IMSP Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru
anul 2022.

1 buc

Conform
caietului de
sarcini

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

3 479 200.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat Nu
unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare
protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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După cel mai mic pret și calitatea produsului.
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de
intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

16.09.2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _01 din_16.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Primăria Vălcineț

IDNO

1007601007480

Adresa

Str.Ștefan cel Mare 116

Numărul de telefon/fax

024432236/ 024432238

Adresa de e-mail a autorității contractante

primariavalcinet@gmai.com

Pagina web oficială a autorității contractante
Sili Ion, tel: 024432236

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține primariavalcinet@gmail.com
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)
Instituție publică

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o
1

Cod CPV

Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări

Cantitate/
Unitate de
măsură

Amenajarea terenului adiacent
construcției existente„Casa de Cultură” sat.Vălcineț,r-nul Călărași

1

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fieca4891507,65

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

Alte informații:

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

23.09.2022

Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu □
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 183 din 20.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primaria s. Cobîlea, rnul Șoldănești
1007601006379
s. Cobîlea, r-nul Șoldănesti, MD-7214
0272-51-2-36 / 0272-51-7-09, 068156638

Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
068156638, primaria.cobilea@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea serviciilor
de proiectare sau de
lucrări

45200000-9

Proiectare rețelelor
de apeduct pentru
cetățenii satului Cobîlea, r-nul Șoldănești și centrele de
menire socială

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

BUC

Proiectare rețelelor de apeduct pentru cetățenii satului
Cobîlea, r-nul Șoldănești și
centrele de menire socială

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

6 432 550,00 lei fara
TVA

n
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu □
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
Da □
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu □
meiul unor legisau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
1. Cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor din documentația pentru licitație
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Septembrie 2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Licitatie deschisa
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu □
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:
Primăria Țiganca r-nul Cantemir

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa

1007601006047

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

Primăriei comunei Ţiganca, rn. Cantemir, str.
Mihai Eminescu 14
027353031
tigancaprim273@gmail.com

tigancaprim273@gmail.com

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

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

LOTUL I

1

4520000-9

achiziționarea lucrărilor de „Reconstrucția
Centrului multifuncțional din s. Ghioltosu,
com. Tiganca, r-nul
Cantemir„

Conform
proiectului

Licitatie publica deschisa privind achiziționarea lucrărilor
de „Reconstrucția Centrului
multifuncțional din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir„

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
26
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire cel mai scăzut
preț

II.

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

27.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Sistem dinamic de achiziție

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IP Compania „Teleradio-Moldova”

IDNO

1004600050558

Adresa

str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028

Numărul de telefon/fax

022406935, 022723352

Adresa de e-mail a autorității contractante

trm@trm.md

Pagina web oficială a autorității contractante

www.trm.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Tatiana Sorocean, 022406935, achizitii@trm.md

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

www.mtender.gov.md

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

www.trm.md
achizitii@trm.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)

II.

Instituție Publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor
Lotul 1

1.1

30213000-5

Computers

Cantitate/
Unitate de
măsură

34 bucăți

Descrierea achiziției
Computers (All-in-One, Brand Computer equivalent
HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, Acer)
Minimum requirements:
-Operating System: Windows 11 Pro 64-bit English;
-Processor:
6C/12T, up to 4.2 GHz Cache: 12MB,
equivalent i5-1235U sau i5-12400T;
-Memory:
16 GB DDR4 or DDR5;
-Hard Drive:
SSD 512 GB for System;
-Graphics Card:
Integrated Graphics;
-Network interface: Integrated 10/100/1000 Gigabit
Ethernet LAN;
-External I/O Ports: Minimum 1 headphone/
microphone combo or separate, 2x USB;
-Keyboard:
USB Keyboard (Eng/Ru);
-Mouse:
USB Mouse;
-Mouse Pad:
Textile mouse pad with rubberized
base;
-Monitor:
Diagonal Size: 23”-24”, IPS, LED
backlight, Anti-glare, FHD (1920X1080 @ 60 hz);
- Headphones:
Wired headset with microphone,
compatible with computer;
-Extension cord:
Extension cord: 5 sockets, 3m,
switch, 220V, Schuko socket type;
-Warranty: 1 year.

Total lotul 1

Valoarea estimată,
fără TVA

675 367,33

675 367,33
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Lotul 2
Computers (Workstation, Brand Computer equivalent
HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, Acer)
Minimum requirements:
-Operating System: Windows 11 Pro 64-bit English;
-Processor:
CPU: 12C/20T, Base Frequency: 2.10
GHz, Max Turbo Frequency: 4.90 GHz, Cache: 12MB,
TDP 65W, equivalent to i7-12700;
-Memory:

32 GB DDR5;

-Hard Drive:

SSD 512 GB for System;

-Hard Drive:

HDD 4TB Enterprise;

-Hard Drive:

HDD 4TB Enterprise;

-Graphics Card:
12GB GDDR6, CUDA Cores:3328,
equivalent to RTX A2000;
-DVD-RW Drive:

Reads and Writes to DVD/CD;

-Network interface: Integrated 10/100/1000 Gigabit
Ethernet LAN;
-Front I/O Ports:
Minimum 1 headphone/
microphone combo or separate, 2x USB;

2.1

30213000-5

Computers

4 bucăți

-Card Reader:

SD Card Reader;

-Expansion slots
x4;

Minimum: 1 - PCIe x16, 2 - PCIe

-Keyboard:

USB Keyboard (Eng/Ru);

-Mouse:

USB Mouse ;

-Mouse Pad:
base;

Textile mouse pad with rubberized

-Power supply:

300000,00

500W internal power supply;

-Monitors:
(2 x Monitors): Diagonal Size:
27”-28”, Panel Type: IPS, LED backlight, Anti-glare,
Resolution: QHD (2560X1440 @ 60 hz), Input Signal:
HDMI or DisplayPort, Internal power supply, Height
adjustable, Pivot 90°, Cable Included;
-Audio:
Speakers 2.0, Output power 120
W (total peak), 2 x 25 W (RMS), Frequency range: 80
Hz – 22 kHz, Tweeter diameter: 1” (25.4 mm), Woofer
diameter: 3.5” (88.9 mm), Case material: wood (MDF),
Kevlar diaphragm, echivalent M-Audio BX3;
- Headphones:
Bluetooth Studio Headphones
(echivalent AKG 361BT), Driver size (mm) 50, Sensitivity
(dB SPL/V @ 1 kHz) 114, Rated impedance (Ω) 32, Audio
frequency bandwidth (Hz) 15 – 28000, Maximum
battery life (hours) 28, Cable(s) length (m) 1.2 & 3,
Audio frequency bandwidth 15 - 28000 Hz, Adapter
Yes, 3.5mm (1/8”) to 6.5mm (1/4”), Connector 1/8”
(3.5 mm) TRS, Foldable, Closed-back, oval, Over-ear,
Detachable cable, Pure OFC voice coil, Bluetooth 5.0
connectivity, Built-in microphone, Earcup gesture
controls, include Usb Bluetooth Adapter;
-UPS: Output power capacity: 1400 VA, Output
Connections: (4) Schuko (Battery Backup+Surge
Protection);
-Warranty: 3 years.

Total lotul 2

300000,00
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Lotul 3

3.1

30213100-6

Laptop

10 bucăți

Laptop:
Cerințe minime:
-Operating System: Windows 10 64-bit English;
-Display: 15”-16” ,LED backlit, FHD (1920x1080) 60Hz,
anti-glare;
-Processor: 4C/8T, Base Frequency: 2.4 GHz, up to 4.2
GHz, Cache: 8MB, echivalent la i5-1135G7;
-Memory:
8 GB DDR4;
-Hard Drive:
SSD 512GB;
-Graphics Card:
Integrated Graphics or Discrete;
-I/O Ports:
Minimum: 2 x USB 3, RJ-45
Ethernet network; 1 x HDMI, combo audio jack;
-Keyboard:
Eng & Ru;
-Mouse:
Mouse USB, echivalent mouse
Logitech B100, culoare neagră;
-Mouse Pad:
Mousepad din textil cu baza
cauciucată;
-Color:
Silver or Black;
-WebCam: Yes;
-Include geantă pentru transportare;
-Garanție laptop:
Minimum 2 ani.

Total lotul 3

145000,00

145000,00

Lotul 4

4.1

30232110-8

Imprimantă

4 bucăți

Imprimantă Multifuncțională
Cerințe minime:
Multifuncţională cu imprimantă laser, duplex, scanner,
copiator, format A4, viteza printare 27 ppm, interfeţe
USB, Ethernet.
Caracteristici de bază
Format:A4
Tip imprimantă:Laser
Mod printare:Alb – negru
Volum maxim lunar: 15000pagini
Volum recomandat lunar:500 – 2500pagini
Interfață:USB
Interfață rețea: Ethernet (RJ-45)
Casetă pentru 250 de coli
Caracteristici imprimantă
Viteză printare alb-negru:27ppm
Rezoluție printare alb-negru:1200 x 1200dpi
Caracteristici copiator
Viteză copiere alb-negru:27cpm
Rezoluție copiere alb-negru:600 x 600dpi
Zoom:25 – 400%
Copiere multiplă:1 – 999
Caracteristici scanner
Tip scanner:Flatbed
Rezoluție optică:600 x 600dpi
Adâncime culoare:24biţi
Garanție: Minimum 1 an.
Include: 2 cartușe compatibile cu imprimanta propusă.
Dat fiind faptul că Compania IP ”Teleradio-Moldova”
deține în stoc mai multe modele de cartușe 737 și
CF283X, imprimantele oferite vor fi compatibile cu
aceste modele.
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Imprimantă
Caracteristici minime:

4.2

30232110-8

Imprimantă

5 bucăți

Imprimantă laser, alb-negru, format A4, viteza printare
18 ppm, interfață USB, Rezoluție printare alb-negru:
600 x 600dpi, tavă alimentare:150coli. Garanție:
Minimum 1 an.

25000,00

Include: 2 cartușe compatibile cu imprimanta propusă.
Dat fiind faptul că Compania IP ”Teleradio-Moldova”
deține în stoc mai multe modele de cartușe 725 și
CE285A, imprimantele oferite vor fi compatibile cu
aceste modele.
Total lotul 4

65000,00

Lotul 5

III.

5.1

32413100-2

Comutator

10 bucăți

Tipul dispozitivului: Comutator de reţea/switch, carcasă
metalică echivalent la TP-LINK TL-SG108;
Conform standardelor: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab/
802.3x /802.1p;
Indicatoare: Power: Link/Activity/Speed;
Porturi LAN: 8 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps);
Ventilator: Nu;
Garanție: Minimum 1 an.

5.2

32420000-3

Conectoare

2 bucăți

RJ45 SHIELDED MODULAR PLUG, CAT.5E (100 PCS/
BAG), LONG TYPE, 30U” GOLD PLATED

6800,00

100,00

Total lotul 5

7800,00

TOTAL:

1193167,33

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere Nu □
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
Da □
programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în Nu □
temeiul unor legi sau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Corespunderea cerințelor caietului de sarcini și
prețul cel mai scăzut.
IV.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare Septembrie
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de
intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Licitație electronică □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile Nu □
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr 1 din19.09.2022
Reparația acoperișului al blocului ftiziatrie și Sistemului de ventilare al blocului ftiziatrie
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Penitenciarul nr.16 – Pruncul
1006601000945
MD-2032, or. Chişinău, str. Pruncul 44
022 61-53-51
p16achizitie@anp.gov.md
https://anp.gov.md/achizitii_publice
Soltan Vasile; Timofei Mihai 022-61-53-51

SIA „RSAP”
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber,
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție de stat cu statut special
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea
implica o altă formă de achiziție comună)
Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor de
proiectare sau de lucrări

Reparația acoperișului
al blocului ftiziatrie și
1 45200000-9
Sistemului de ventilare al
blocului ftiziatrie
Condiții de participare:

Cantitate/
Unitate de
măsură
1 obiect

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA

în conformitate cu caietul de sar5 324 060,00
cini

Contractul de achiziție publică este rezervat unor atelie- R Nu
re protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii R Da
în temeiul unor legisau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul nr.16 - Pruncul va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor
false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr.16 - Pruncul, în scopul demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare și selecție.
Anexa nr. 7 la Documentația standard, semnat cu
Cerere de participare
semnătură electronică
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Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică
Semnat cu semnătură electronică

Declarație privind valabilitatea ofertei
Oferta

Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 la
Documentația standard - în original, emisă de o
bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie
egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile
din ziua deschiderii ofertelor.

Garanția pentru ofertă – 1%

Nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului nr.16 Pruncul, semnat cu semnătură electronică;
Formularele 3, 5, 7, în corespundere cu specificația
parametrilor tehnici solicitate in caietul de sarcini și
indicarea utilajului propus, semnate cu semnătură
electronică

Devizele locale aferente ofertei

Anexa nr. 10 la Documentația
standard, semnat cu semnătură electronică, perioada
maximă de executare a lucrărilor solicitat de către Autoritatea Contrcatantă maxim 12 luni. după primirea
ordinului de începere a execuţiei
Confirmat prin semnătură electronică;

Grafic de executare a lucrărilor

DUAE

Acte solicitate prin DUAE,
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 24 de ore, la solicitarea
autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare şi selecţie.
Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat cu
Declarație privind experiența similară
semnătură electronică

Anexa nr. 13 la Documentația

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în
ultimul an de activitate

standard, semnat cu semnătură electronică

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea

Anexa nr. 14 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică

corespunzătoare a contractului

Anexa nr. 15 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică; neincluderea specialiștilor
atestați conform spectrului de lucrări va fi tratat ca
ofertă ne conformă
Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau
a experților propus/propuși pentru implementarea
contractului
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract
care sunt îndeplinite de către aceștia

Anexa nr. 17 la Documentația

Informație privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/ grupului de Operatori economici
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Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să
depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului
Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să
depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului
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Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să
depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului
Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat cu
semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să
depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Avizul Agenției pentru

Anexa nr. 22 la Documentația

supraveghere tehnică

standard, semnat cu semnătură electronică
Copie – confirmată prin semnătura electronică a
ofertantului;
Copie – confirmată prin semnătura electronică a
ofertantului;
Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat
electronic de către operatorul economic;
Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul
deschiderii ofertelor, semnat electronic de către
operatorul economic;
Original, confirmat prin semnătura electronică a
ofertantului;
Minim 5 ani;

Raportul financiar pentru anul 2021
Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și
Extrasul din registrul de Stat
Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor
Informații generale despre ofertant
Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate

Egală sau mai mare decât

Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani

6 388,87 mii lei;
Pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier)
pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de
sarcini, semnate electronic de către operatorul
economic;
Minim 5 ani de activitate în domeniul executării
lucrărilor în construcție și reconstrucție

Certificate de atestare profesională
Experiență similară

Operatorul economic va confirma experiența prin
prezentarea de copii ale contractului de antrepriză,
proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în
ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai
mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea
cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de
activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului
contract cu aplicarea semnăturii electronice;

Deținerea certificatului Sistemului de Management al
calității ISO 9001
Deținerea certificatului Sistemului de Management de
mediu ISO 14001

Copie – confirmată prin semnătura electronică a
ofertantului;
Copie – confirmată prin semnătura electronică a
ofertantului;
Copie – confirmată prin semnătura electronică a
ofertantului;

Manualul calității
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor
efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare
de bani.
Examinarea documentației de proiect cu vizitarea șantierului până la propunerea și publicarea ofertelor pe
M-tender

completat în conformitate cu ordinul Ministerului
Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, confirmată prin
semnătura electronică;
Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a agentului economic participant (în format liber)

34

23 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 75

1) original, emisă de o bancă comercială, confirmat
prin aplicarea ștampilei și semnăturii electronice;
2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei
respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele
părți; în conlucrare cu agentul economic declarant
învingător

Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă pe
perioada valabilității contractului

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- 19.09.2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
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 de 2 596 426,00 lei pentru sistemul de
ventilare v-a fi achitată de cofinanțatorul obiectului I.P. Unitatea de Coordonare, Implementare și
Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății
fără TVA, spectrul de lucrării enunțate de confinanțator v-a fi scutit de plata TVA
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __20__din__19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

DÎTS a Primăriei mun. Bălți
1015601000259
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Numărul de telefon/fax
0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
(SAP)
serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.
Adresa de e-mail ale autorității contractante
achizitii@gmail.com
www.balti.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Liliana Ceremuș, tel.
(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- http://balti.md/transparenta/achizitii-puține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de blice/invitatii-de-participare
atribuire
Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Primăria mun.Bălți (organizatorul procevitate
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți (beneficiar/autoritate contractantă) – în baza
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă Acordului de asociere
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

1

45453000-7

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură
1 buc

Achiziționarea lucrărilor la
obiectul ”Reparația capitală a acoperișului, blocul
E, K, D, G al gimnaziului
nr.6 din str.Kiev, nr.16,
mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei
mun.Bălți

(lucrare)

Descrierea achiziției
Conform listei cu
cantitățile de lucrări a
caietului de sarcini

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare lot în
parte)
2 759 500,00 lei fără TVA//
3 311 400,00 lei cu TVA

Executarea lucrărilor anul 2022 –
este prevăzută pentru 2 073 750,00 / 2 488 500,00
2 ani, conform surselor
anul 2023 –
de finanțare.
685 750,00 / 822 900,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu R
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Da □

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

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și
calificare

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

octombrie

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

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 16.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria satului Izvoare, r-nul Fălești
1007601002739
Satul Izvoare, r-nul Fălesti
025969336
primariaizvoare01@mail.ru
Strechi Sergiu
Tel: 069319711

Email: strechi.sergiu@yahoo.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu- SIA ,,RSAP”
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber,
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi
accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o
1

Cod CPV

34993000

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Construcția sistemului de iluminat public stadal al satului
Izvoare

1 lot

Descrierea achiziției

614006.51 lei

Licitație deschisă

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

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

23 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

II.

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 75

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

Septembrie 2022

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 02 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria or. Floreşti
1007601007192
Or.Floreşti str. Ştefan cel Mare 30a
025022244
primariafloresti8@gmail.com
www.primariafloresti.md
Barbălat Oxana tel.060152010, e-mail xyussa@mail.ru

SIA”RSAP”MTender, www.achiziţii.md
www.primariafloresti.md

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

45200000-9

Lucrari de Supraetajare a cladirii administrative a stadionului
orasansesc, din or.Floresti, str.Mihai Viteazu
23/a

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

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

4 893 460,00 lei
Bucată

Conform caietului de sarcini din
documentele de licitație

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
40
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Septembrie- octombrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 20.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria com. Trifăneşti
1007601008476
Com. Trifăneşti, rul.Floreşti
025061219
primaria.trifanesti@mail.ru

Boicu Vitalie tel.079336254, e-mail boicu_vitalie@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- SIA”RSAP”MTender, www.achiziţii.md
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45200000-9

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor
Lucrări de reparaţii a acoperişului de tip sarpanta,
termoizolarea fasadelor
şi schimbarea tîmplăriei
la gimnaziul M. Snegur s.
Trifăneşti r-nul Floreşti

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în parte)
4 519 200,00 lei

Conform caietului de sarcini din documentele de licitație

Bucată

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
42
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Septembrie- octombrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.01 din20.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primaria Dominteni
1007601010345
s. Dominteni r-nul Drochia
025270234 , 067575529 ,060944404
primariasdominteni@gmail.com
Gotornicean Iulia 067575529,060944404
primariasdominteni@gmail.com

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de der/21062913/
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o
1

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru

45200000-9

Reconstructia acoperisului
sarpant la gradinita de
copii,,Viorica,, din s. Dominteni r-nul Drochia

Buc 1

Conform caietului de sarcini aprobat

1233655,21 MDL

fiecare lot în parte)

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu 🖾
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu 🖾
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

06.09.2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție 🖾

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.1 din 16 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria comunei Hîrcești, r-nul Ungheni
1007601003253
s. Hîrcești, r-nul Ungheni
(0236) 74-2-45
primaria.hircesti@mail.ru
Sîrbu Tatiana 078655062

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

45316110-9

Lotul nr. 1- Montarea rețelelor electrice exterioare
pentru iluminarea străzilor
în satele Hîrcești și Drujba

Conform
caietului de
sarcini

Montarea rețelelor electrice exterioare pentru iluminarea străzilor
în satele Hîrcești și Drujba

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare lot în parte) LEI
1 655 515,78

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Septembrie

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:
Primăria comunei Puțintei

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

1007601003312
satul Puțintei, comuna Puțintei, raionul Orhei
023561636; 0235161646
prim-putintei@yandex.ru
https://primaria-putintei.md
Nanii Elena, 078301636,
nanii70@mail.ru

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

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

1

39000000-2

Dotarea a 3 cămine
culturale comuna
Puțintei

1

Dotarea a 3 cămine culturale
comuna Puțintei

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare

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

Da □

Da □
Cel mai scăzut preț
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1032625.00 lei
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Timestru III

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 16.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Primăria satului Izvoare, r-nul Fălești
1007601002739
Satul Izvoare, r-nul Fălesti
025969336
primariaizvoare01@mail.ru
Strechi Sergiu
Tel: 069319711

Email: strechi.sergiu@yahoo.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- SIA ,,RSAP”
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Construcția sistemului de
iluminat public stadal al
1 lot
Licitație deschisă
satului Izvoare
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
1

34993000

Contractul de achiziție publică este rezervat unor
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
50

 Nu □
Da □
 Nu □
Da □

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

614006.51 lei
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Septembrie 2022

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 21 septembrie 2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie
„Chiril Draganiuc”
1003600151724
Constantin Virnav 13
ifp@ms.md

IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lisenco Gabriela, 022- 572-213
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- achizitii.ifp@gmail.com
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

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

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45453100-8

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Reparația capitală a încăperilor sanitare și holurilor al IMSP
IFP “Chiril Draganiuc” clinica
Chișinău,

Cantitate/
Unitate de
măsură

Reparația capitală a încăperilor
sanitare și holurilor al IMSP IFP
“Chiril Draganiuc” clinica Chișinău,

1

bloc B-02
n

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare
lot în parte)
3,134
mii lei

bloc B-02

Denumire lotul n

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 pro- Nu
grame de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte admi- Nu
nistrative
Corespunde cerințelor înaintate de către autoritatea contractantă.

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

Octombrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 19.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Penitenciarul nr.1-Taraclia

IDNO

1006601002064

Adresa

Or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia 5

Numărul de telefon/fax

029425586/ fax 029425586

Adresa de e-mail ale autorității contractante

p1achizitii@anp.gov.md

pagina web oficială a autorității contractante

http://anp.gov.md/achizitii_publice

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Cristina Gavrilița, 0 294 255 86; p1achizitii@anp.gov.md

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține Documentația de atribuire este anexată în cadrul proaccesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
cedurii în SIA RSAP

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

Instituție de stat, cu statut special

(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)

Nr.
d/o

Cod
CPV

Informații despre obiectul achiziției:
Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Servicii de furnizare a
energiei electrice

65300000-6

1

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

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

138 804,34 kw

NLC 3165815, adresa: or.
Taraclia, str. Vodoprovodnaia, 5
2. Puterea contractată 250 kVA
3. Frecvenţa tensiunii de alimentare
50 Hz.
4. Tensiunea nominală în punctul de
delimitare 10kV.
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)

319 250,00

TOTAL

319 250,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat Nu
unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumi- Nu
te profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut,
Cerințele de participarevor fi atribuite în documentația standar 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
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

septembrie

Corespunderea documentației solicitate

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.7 din 16.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:
Primăria municipiului Orhei

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

1007601008007
mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500

0235-22767
primaria@orhei.md
www.orhei.md

Natalia Manoli 076700406
achizitiiporhei@gmail.com

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Autoritate de administrație publică locală , având
ca obiect principal de activitate: promovarea invitate
tereselor și soluționarea problemelor populației

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Lucrări de reparații
capitale a Blocului
cantină, gestionat de
45453000-7 către

Cantitate/
Unitate
de măsură

Descrierea achiziției

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

2 146 862,22
Inclusiv:

1 lucrare Conform caietului de sarcini

IP Liceul Teoretic “On.
Ghibu”

anul 2022 –
1 003 700,00 lei;
Anul 2023 –
1 143 162,22 lei.

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

Da □
Cel mai mic preț

Alte informații:
Septembrie 2022

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

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 3 din 12 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău
Mun. Chișinău
1015600014860
Chișinău, bd. Negruzzi 3/2
022271408
imcsmchisinau@gmail.com
stom-mun.md

Bascacov Irina, tel 022271408
Ocrotirea sănătății

(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
Cerere Ofertă Preț

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

Bunuri □
Servicii □
Lucrări √

Obiectul de achiziție

Lucrări de reparație a sectiei sterilizare ÎM CSM Chișinău

Anunțul de participare

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1655444672240-PN-1655444672240
Data publicării: 20.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058520

Criteriul de atribuire utilizat

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

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

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 3 din 6/07/2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

Cons Art Engineering SRL

IDNO

1014600032805

Date de contact

ig.ceban@gmail.com

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da √

Nu □
Da □

Nu √

Da □

Nu √

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Cantitate/
Nr. și data
Unitate de
contractului
măsură
1 Lucrări de reparație a secției sterili- 45453000-7
Conform
67 din
zare ÎM CSM Chișinău
caietului de
12.07.2022
sarcini
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Suma, inclusiv TVA
832281,65

Alte informații:

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

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

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.78/22 din 16.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării

Localitate

Republica Moldova

IDNO

1006601001229

Adresa

mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

Număr de telefon

022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00

Număr de fax

022 25 20 49

E-mail

elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md

Pagina web oficială

https://army.md

Persoana de contact

DUMITRU NEGOIŢĂ

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

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru
Obiectul de achiziție

Anunțul de participare
Criteriul de atribuire utilizat
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nr. oferte primite

Cererea ofertelor de prețuri
Bunuri
Produse de panificație
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657889379355
Data publicării: 15.07.2021
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1657889379355?tab=contract-notice
Prețul cel mai scăzut
Licitație electronică
Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr.124/22 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL „Dorianis&Co”
1003601001929
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

r-ul Anenii Noi, sat. Mereni
Tel:026554581/067130270
e-mail:dorianisco@gmail.com
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Întreprindere mică sau mijlocie

Da

Asociație de operatori economici

Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nr. crt.

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor

Cod CPV

Cantitate/
kg.

1

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi)

15811100-7

9500,00

2

Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s.
Bulboaca, r-nul Anenii Noi)

15811100-7

13000,00

3

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Coşniţa, r-nul Dubăsari)

15811100-7

3000,00

4

Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s.
Coşniţa, r-nul Dubăsari)

15811100-7

4200,00

5

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi)

15811100-7

4000,00

6

Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s.
Varniţa, r-nul Anenii Noi)

15811100-7

5000,00

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

14/606 din
16.08.22

568543,10

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un Nu
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte- Nu
le) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
-

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.80/22 din 16.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Pagina web oficială
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal de
activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

2.

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Bunuri
Produse alimentare (Cartofi alimentari)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657890780742
Data publicării: 15.07.2022
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1657890780742?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Prețul cel mai scăzut
Licitație electronică
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 4
Nr. oferte primite
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr.126/22 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO

SRL ,,Lovis Angro”
1007600043788
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mun. Chişinău str. Columna 170
Date de contact

Tel: 022-84-33-70/ 079-39-93-45

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

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

Da

Asociație de operatori economici

Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nr.
crt.

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor

1 Cartofi alimentari
Alte informații:

Cod CPV

Cantitate/ kg.

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

03212100-1

320000,00

14/608 din 16.08.22

2518400,00

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

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.79/22 din 16.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Pagina web oficială
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal de
activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

2.

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Bunuri
Produse alimentare (Produs pe bază de carne de porc și vită)
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657888470116
Data publicării: 15.07.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1657888470116?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Prețul cel mai scăzut
Licitație electronică
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 4
Nr. oferte primite
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr.125/22 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO

SRL „Produse de Familie”
1010600010111
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Adresa: mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15
Date de contact

Tel: 079708344/ 078877010/ 069526569

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

e-mail: viorel.iacovet@filletti.md
Întreprindere mică sau mijlocie

Da

Asociație de operatori economici

Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nr.
crt.

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor

1
Crenvurşti din carne
Alte informații:

Cod CPV

Cantitate/ kg.

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

15131700-2

2000,00

14/607 din 16.08.22

167400,00

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

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Din 17.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

□Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă □Altele: [Indicați]
Nr:
Bunuri  Servicii □ Lucrări □

Procedura de achiziție repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Cod CPV

Materiale de construcție a.2022
44100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării
altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21058744
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1655802287807?tab=contract-notice
Data publicării: 21.06.2022
 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
 Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

Platforma de achiziții publice utilizată
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
publice a autorității contractante

https://treime.md/
Data:
Link-ul:
□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție Licitație electronică □Catalog electronic

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
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Sursa de finanțare

□Buget de stat; Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; Alte surse: Surse proprii
696 229,00 lei

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

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. 49 din 04.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

Soverang SRL
Beax Com SRL
Manticora SRL

IDNO

1002600008533
1011600018158
1011600002683

Date de contact

Conform datelor SIA RSAP Mtender

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu 
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
Soverang SRL

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

44100000-1

(conform anexei)

Nr._____ din
17.08.2022

274 217,70

44100000-1

(conform anexei)

Nr._____ din
17.08.2022

170 205,00

44100000-1

(conform anexei)

Nr._____ din
17.08.2022

140 112,00

(conform anexei)

2

Beax Com SRL
(conform anexei)

3

MANTICORA SRL
(conform anexei)

Suma, inclusiv TVA

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

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

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

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

Licitație deschisă

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

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

Articole sanitare pentru a.2022
21058734

Data publicării: 21.06.2022
Link:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058734/
ocds-b3wdp1-MD-1655800323053

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică 
Nr. oferte primite
Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 45 din 29.07.2022/ nr. 48 din 02.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:
Denumire

ELPO SRL
Soverang SRL
1004600009903
1002600008533
tel: 079778077
e-mail: andrei.coscodan@elpo.md
tel: 068383858
e-mail: soverang@yandex.ru

IDNO
Date de contact

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □
Da □

Nu 
Nu □

Subcontractanți

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1
2

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
ELPO SRL
Soverang SRL

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

44411000-4

Nr. și data
contractului
Nr._____ din
09.08.2022
Nr._____ din
09.08.2022

44411000-4

Suma, inclusiv TVA
35 006,71

279 255,00

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

Alte informații:

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

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Din 16.08.22
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
COP

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Bunuri 
lui-cadru
Servicii □
Lucrări □
Produse alimentare - Carne de vită pentru perioada septembrie-decembrie a.2022
ocds-b3wdp1-MD-1659594779167

Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1659594779167?tab=contract-notice
Data publicării: 04.08.22
Criteriul de atribuire utilizat

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi
mici și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 54 din 15.08.22 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
CC Nivali-Prod SRL
1006600010112
achizitii@nivali.md

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

062037700
Da □ Nu
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
CC Nivali-Prod SRL

Cod CPV
15110000-9

Cantitate/
Unitate de
măsură
2500

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA

Nr._391__
din 15.08.22

420 000,00

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

Alte informații:

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

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

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

din 15.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Primaria comunei Boghenii Noi
s.Boghenii Noi raionul Ungheni
1007601001824
s.Boghenii Noi raionul Ungheni
0236-92-9-36/0236-93-0-87/079103871
primariabogheniinoi@gmail.com

Persoana de contact
Filipovici Gheorghe
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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitatie deschisa

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala- Nu se aplica
bilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Bunuri □
lui-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări V
Lucrari de constructie a trei apeducte
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654159646087
Data publicării: 02.06.2022
Link: : https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1654159646087
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
Nr. oferte primite

Total: 15
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 15
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0
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3.Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
_1 din _20.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SA Orizont
1003600059222
079419706, email:producere.orizont @gmail.com

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

Da
Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Nu

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

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

1

Construirea retelei de apeduct magistral si a platformei turnului de
apa s Mircesti comuna Boghenii Noi
lot nr. 1
Construirea retelei de apeduct s
Bumbata lot nr 2

2

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
proiect

Nr. și data contractului
22 din
29.07.2022

Suma, inclusiv TVA
1330281.08

45200000-9
45200000-9

Denumire
IDNO
Date de contact

proiect

23 din
29.07.2022

2437409.92

SRL Polimer-Gaz Constructii
1002600040564
069732666 email:pgconstructii @gmail.com

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina
web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Da
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Nu
Nu

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

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

1

Construirea retelei de apeduct s.Rădenii Vechi lot nr. 3

45200000-9

74

Cantitate/
Unitate de
măsură
proiect

Nr. și data contractului
23 din
28.07.2022

Suma, inclusiv TVA
12019054.25
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4.Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri
ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte- Nu
le) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653380943133 din 10.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

2.

Agenția Resurse Informaționale Juridice
mun. Chișinău
1006601003588
mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr.82
022-20 14 28
022-20 14 28
nicolai.bujor@justice.gov.md/justice.gov.md
http://www.justice.gov.md
Nicolai Bujor, 079185192, nicolai.bujor@justice.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri
pragul valoric care se încadrează în procedura de achiziție prin COP (pentru contractele de achiziţii publice de
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
bunuri şi servicii – de la 200 000 lei până la 800 000 lei);
unui anunț de participare)
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Servicii de administrare a infrastructurii tehnologidului-cadru
ilor informaționale și comunicații
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653380943133
Data publicării: 24.05.2022
Link:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057009/
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Licitație electronică
lizate
Nr. oferte primite
Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu sunt
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. ocds-b3wdp1-MD-1653380943133/1 din 22.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție
publică ofertantului:
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Denumire

Lotul 1,2,3,7,8,9,10,11
DAAC System Integrator SRL
Lotul 4, 5,6
SRL Rapid Link

IDNO

1006600054871
1007600035161

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

mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
mun.Chisinau, str.Gh.Asachi,71/7
Da

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

Nu

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

Loturile atribuite:

Denumirea
economic

Numărul
și data
contractului

operatorului

Lotul 4,5,6

11

SRL Rapid Link
Lotul 1,2,3,7,8,9,10,11DAAC 12
System Integrator SRL

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de valabilitate al
contractului

fără TVA

inclusiv
TVA

29.07.2022

72200000-7

208
600,00

250
320,00

31.12.2022

29.07.2022

72200000-7

113
725,50

136
470,60

31.12.2022

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

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

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 16 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Banca Națională a Moldovei
Republica Moldova, mun.Chișinău
79592
Bulevardul Grigore Vieru 1
022 822 237, 022 822 406 / 022 228697
achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal de
activitate

www.bnm.md
Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament.

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

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

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

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări □
Servicii de asigurare voluntară de sănătate a personalului-REPETAT
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653387683032
Data publicării: 24.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1653387683032?tab=contract-notice
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: DA
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: DA
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1
din 13 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
Denumire
Date de contact
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA
(1002600020908)
MD-2068, mun. Chişinău, bd. Moscovei, 15/7, telefon:
022 265 722, email: office@donaris.md; r.macrii@donaris.
md
Da  Nu □
Da □ Nu 

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

Nu 

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

Denumirea serviciilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

1

Lot: Servicii de asigurare
voluntară de sănătate a personalului

665122107

162 persoane

Nr. și data contractului
24/168/2022LD din

955 800,00

16.08.2022

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

Suma, inclusiv
TVA, MDL

955 800,00

Alte informații:

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

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

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
n/a
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile
publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 22.07.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa

Primaria Tiganca r. Cantemir
Primaria Tiganca r. Cantemir
1007601006047
MD-7341, Republica Moldova, Cantemir, s.Ţiganca, str. Mihai Eminescu
0273-53-2-36; 0273-53-2-38; 0273-53-0-31

Număr de telefon/fax
E-mail
tigancaprim273@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact
Autoritate publică locală
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
Tipul obiectului contractului de achiziție
Obiectul de achiziție

COP

Anunțul de participare

71322000-1

Nr: nu
Servicii

Servicii de elaborare a proiectului tehnic
“Reparația capitală a drmului local din
com. Țiganca
Conform Legii 131 privind achizițiile
Nr:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1655752871828

Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite
Total: 2 ofertă
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 1 din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

INDUSTRIALPRO IECT
1003600037444

Astral-Proiect

022735951,
069128347

069659837
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Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
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Da □

Nu □
Da □
Da □

Da □
Nu □

Nu □
Da □

Nu □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate și unitate de măsură

Prețul total

Prețul total

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Lotul I - Servicii de elaborare a proiectului tehnic “Reparația
capitală a drmului local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor: 1.
I N D U S T R I - Conform devizu176 000,00
R34 - Strada ”Ștefan cel Mare” 25; 2. Strada ”Ștefan cel Mare”
ALPROIECT
lui de cheltuieli
16 - Strada ”Ștefan cel Mare” 120; 3. Strada ”Ștefan cel Mare”
120 – R34

211200,00

Lotul II - Servicii de elaborare a proiectului tehnic “Reparația
capitală a drmului local s. Țiganca pe segmentul străzilor: 1.
Strada Izvoarelor ”Icoanele” – panta ”Isac”; 2. Strada TrandaAstral-Proiect
firilor ”Cazacu Pavel” - Strada Trandafirilor” Cravcenco Ion”; 3.
Strada Trandafirilor ”Botea Liuba” - Strada Trandafirilor ” Munteanu”; 4. Strada Izvoarelor ”Balțatu Maria” –”Hanul lu Tudor”

306049,25

Conform devizu255 041,04
lui de cheltuieli

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

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu □
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con- Nu □
tractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 15 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir
Denumirea autorității contractante
Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir
Localitate
1007601006597
IDNO
comuna Pleșeni r-nul Cantemir
Adresa
027374236, 060078481
Număr de telefon/fax
E-mail
primaria_pleseni@rambler.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
Tipul obiectului contractului de achiziție
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Licitație deschisă
Conform Legii 131
Lucrări
Construcția drumului în s. Hănăseni, com. Pleșeni, r-l Cantemir
45233142-6

Legea 131, privind achizitiile publice.

Criteriul de atribuire utilizat
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1654169315285
Prețul cel mai scăzut

Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite
Total: 1 ofertă
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 1 din 27.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL MASTERDRUM

1009600036472

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

Întreprindere mică sau mijlocie

Da □
82
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Asociație de operatori economici

Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Denumirea lotului

Denumirea operatorului economic

Cantitate și unitate de măsură

Prețul total

Prețul total

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Construcția drumului în s. Hănă- SRL MASTER- Conform devizului de 4323747.45
seni, com. Pleșeni, r-l Cantemir”
DRUM
cheltuieli

5188496,94

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

Alte informații:

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

din_21.07.2022_

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

IP Gimnaziul ,,Nicolae Holban” Scorțeni

s. Scorțeni, raionulTelenesti
1014620000202
s. Scorțeni, raionulTelenesti
025877235
afrunza@rambler.ru
Frunze Angela nr tel 068159588

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Lucrări
lui-cadru
Lucrari de reparatii totale a acoperisului la Institutia
Obiectul de achiziție
Publica Gimnaziul Nicolae Holban, din s. Scorțeni,
raionulTelenesti
Anunțul de participare
Nr.: 21055467
Data publicării:
Link: ocds-b3wdp1-MD-1650532049938
Criteriul de atribuire utilizat
Costul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 23
De la operatori economici care sunt întreprinderi
mici și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 1 din 12.07.2022 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Eurogalex Prim SRL
1008600035294
069402087

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Lucrari de reparatii totale 45200000
-9
a acoperisului la Institutia
Publica Gimnaziul Nicolae Holban, din s. Scorțeni,
raionul Telenesti

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Conform
divizului

Nr.23 din
22.07.2022

Suma, inclusiv TVA

832237,12

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

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

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

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

Alte informații relevante

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

2

din____15.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Liceul Teoretic Doroțcaia s. Doroțcaia, raionul Dubăsari,
1013620000180
s.Doroțcaia. raionul Dubăsari
1013620000180
Liceul Teoretic Doroțcaia s. Doroțcaia, raionul Dubăsari,
248-45-339, 248-45-210
ltdorotcaia@gmail.com

Adresa de internet
ltdorotcaia.net
Persoana de contact
Berzan Valentina,069804550
Tipul autorității contractante și obiectul principal de Instituție publică
activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Cererea ofertelor de prețuri

 Bunuri □
Servicii □
Lucrări □
Diverse produse alimentare
Nr: 21060361
Data publicării: 21.07.2022
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1658329474643
 Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
 Licitație electronică □
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Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
I.I.Prozorovski Lilian
SC,,VillaProdotti,,
SRL ,, Lapmol,,
SRL,, Baguette,,
FPC,,Tiraston,, S.R.L
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
Nr. oferte primite

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
2 din 04.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

I.I.Prozorovski
Lilian
1010605000089
prozorovski-lilian@
mail.ru>

(adresa/ telefon/ fax/
e-mail/ pagina web)
Întreprindere
mică
sau Da
mijlocie
Asociație de operatori
economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

SC,,Villa Prodotti,,

SRL ,, Lapmol,,

1016600007719
villaprodotti@mail.
ru

1002600024308
d.cebotari@lapmol.
md

FPC,,Tiraston,,
S.R.L
1003601002443
tiraston2009@
yandex.ru

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

(denumirea, valoarea
și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor, serviciilor
crt.
sau lucrărilor

1
2
3
4
5

Litul 1 Produse agricole și
horticole
Lot 2 Cereale, cartofi, legume și
fructe cu coajă
Lot 3 Produse de origine animal carne și produse din carne
Lot 4 Pește preparat și conserve
de pește
Lot 5 Fructe ,legume și produse
conexe

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma,
inclusiv
TVA

15800000-6

15

15.08.2022

16000.00

15800000-6

15

15.08.2022

84362.00

15.08.2022

67320,00

18

15800000-6
15800000-6

15

15.08.2022

22201.08

15800000-6

15

15.08.2022

9974.64
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15800000-6

17

15.08.2022

88010.00

15800000-6

15

15.08.2022

13514.00

15800000-6

15

15.08.2022

17513.20

16
15.08.2022
Lot 9 Produse de panificare
Total
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

21000.00

6
7
8

Lot 6

Produse lactate

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 75

Lot 7
Produse de morărit,
amidon și produse amilacee
Lot 8 Diverse produse alimentare

15800000-6

9

2.

339894.92

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă
 Nu □
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri
Da □
ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte Nu □
le) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile
publice).
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 21053920 din 10.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani
Mun. Chișinău
1007601009967
Str. Ș.Neaga 19
022210335
022210335
dets_buiucani@list.ru

Persoana de contact

Matcovschi Angela/ 060169633

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

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Lucrări de reparație la IET nr.20, nr.26, nr.62, nr.63,
nr.113, nr.145, nr.185, nr.186 și CCT, instituții din subordinea DETS sect. Buiucani
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
1 839 059,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: 21053920
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul:
mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1Data publicării anunțului de participare
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:

MD-1648201675807
25.03.2022

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

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 27.12.2021
acordului-cadru
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Nr. contractului de achiziție

Data contractului de
achiziție

Valoarea contractului de achiziție
Fără TVA

SRL VANRO-COM
II.

01/L

01.06.2022

Termen de
valabilitate

Termen de execuție

Inclusiv TVA

99 523,26

119 427,91

1 LUNI

31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

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

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
În baza art.76 alin. (7) pct. 2 lit. (a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu- [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoablice/acordului-cadru
rea acestora]
Alte informații relevante
III.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
Se micșorează suma contractului cu – 33 626,18 (treizeci și trei mii șase sute douăzeci și șase lei,18 bani) de la
119 427,91 (Una sută nouăsprezece mii patru sute douăzeci și șapte lei, 91 bani) la 85 801,73 (optzeci și cinci mii
opt sute unu lei, 73 bani).
IV.

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

În procesul de executare a lucrărilor de reparație la IET nr.20, s-a constat că unele lucrări incluse în caietul de sarcini,
nu necesită a fi executate și au fost excluse.
V.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție din 10.08.2022 a fost încheiat
acordul adiţional privind micşorarea valorii contractului
Denumire operator economic
SRL VANRO-COM

Nr. și data acordului adițional

Inclusiv TVA

Fără TVA
27/L/ 01

Valoarea modificărilor (după caz)

01.06.2022

28 021,81

33 626,18

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. _1/5_ din _30.08.2022_
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Primăria or.Vadul lui Vodă
mun. Chișinău, orașul Vadul lui Vodă
1007601010194
strada Ștefan cel Mare, 60
022 416273
022 416283
aplvadulluivoda@gmail.com
www.vaduluivoda.md
Ana Moroșanu

(nume, prenume, telefon, e-mail)

morosanu.ana.vv@gmail.com
076776602/ 022-417-273;

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

Licitație deschisă
Lucrări de construcție a unui dig de protecție în zona
Parcului Nistrean din or. Vadul lui Vodă, str. Plajei
Cod CPV
45246400-7
Valoarea estimată a achiziției
2 177 312,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: 21036646
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link:
https://mtender.gov.md/tenders/
ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noticem
Data publicării anunțului de participare
25.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an- terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ Nr. 1 din 22.04.2021
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SC ”Amfitecons” SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr: 27
Data: din 04.05.2021
Fără TVA: 1 388 994,71 lei
Inclusiv TVA: 1 666 793,65 lei
31.12.2022
2 luni

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Modificarea termenului de executare si micsorarea valorii totale a contractului
Temeiul juridic
Art. 76 alin.7 cifra 2 litera b) din Legea 131̸2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Modificarea anterioară a contractului de achizi- 27/4 din 30.08.2022
ții publice/acordului-cadru (după caz)
prelungirea termenului de executare și valabilitate al contractului
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
În urma examinării procesului verbal de constatare al comisiei de lucru pentru executarea lucrărilor de
construcției în cadrul procedurii de achiziție publică MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1614252996058, contract de antrepriză nr. 27 din 04.05.2021, conform proiectului pentru
obiect nr. 14-2020-PG ”Lucrări de construcție a unui dig de protecție în zona plajei Parcului Nistrean din
or.Vadul lui Vodă, str. Plajei” și al scrisorii antreprenorului general ”Amfitecons” SRl nr. 11/22 din 09.08.2022,
s-a constatat că, din motivul suprapunerii a două licitații publice (reconstrucția drumurilor și amenajarea trotuarelor în zona de agrement), este nevoie de a exclude unele lucrări, iar altele de a include.
Astfel, se exclud lucrarile de amenajare in suma de 140 692,21 lei iar in urma constatarii erorii in calcului volumului
de beton pentru obiectul dat, a fost necesar de a include pentru finalizarea lucrărilor, volumul suplimentar de beton
37,0 m³ in suma totală de 59 719,61 lei.
Valoare totală a lucrărilor în urma modificărilor operate, va fi 1 585 821,05 lei.
Totodată, pentru a finaliza procedura este nevoie de a prelungi termenul de valabilitate al contractului pîna la data
de 31.12.2022.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
În urma examinării procesului verbal de constatare al comisiei de lucru pentru executarea lucrărilor de construcției
în cadrul procedurii de achiziție publică MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1614252996058, contract de antrepriză nr. 27 din 04.05.2021, conform proiectului pentru
obiect nr. 14-2020-PG ”Lucrări de construcție a unui dig de protecție în zona plajei Parcului Nistrean din
or.Vadul lui Vodă, str. Plajei” și al scrisorii antreprenorului general ”Amfitecons” SRl nr. 11/22 din 09.08.2022,
s-a constatat că, din motivul suprapunerii a două licitații publice (reconstrucția drumurilor și amenajarea trotuarelor în zona de agrement), este nevoie de a exclude unele lucrări, iar altele de a include.
Astfel, se exclud lucrarile de amenajare in suma de 140 692,21 lei iar in urma constatarii erorii in calcului volumului
de beton pentru obiectul dat, a fost necesar de a include pentru finalizarea lucrărilor, volumul suplimentar de beton
37,0 m³ in suma totală de 59 719,61 lei.
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Valoare totală a lucrărilor în urma modificărilor operate, va fi 1 585 821,05 lei.
Totodată, pentru a finaliza procedura este nevoie de a prelungi termenul de valabilitate al contractului pîna la data
de 31.12.2022.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr._1/5_din 29.08.2022_
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate al contractului
Denumire operator economic
SC ”Amfitecons”
SRL

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
27/4

29.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
1 321 517,54 lei

1 585 821,05 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. 1/1 din 25.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Primaria satului Colonița
Satul Colonița, mun. Chisinau
1007601006689
s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3
022579165
022579165
colonitaachizitii2019@gmail.com
Angela Zaporojan

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

Licitație deschisă
Achiziționarea produselor alimentare pentru Instituțiile
Preșcolare din mun. Chișinău,

s. Colonița
Cod CPV
15800000-6 Diverse produse alimentare
Valoarea estimată a achiziției
1 217 500, 00MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta- Data: 23.11.2021
lului guvernamental www.mtender.gov.md)
Nr: MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1606479560329
https://achizitii.md/ro/public/tender/21031517/
Data publicării anunțului de participare
23.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor Nu au fost
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
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă Nu
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri
ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de local
Data deciziei de atribuire a contractului de achi- Nr. 17/12 din 17.12.2021
ziție
Denumirea operatorului economic
ÎI Prozorovski Lilian
Nr. și data contractului de achiziție
Nr: 1-AP
Data: 28.12.2021
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Valoarea contractului de achiziție
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție
Valoarea contractului de achiziție
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție
Valoarea contractului de achiziție
Termen de valabilitate
Termen de execuție
II.

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 75

Fără TVA: 289052,45
Inclusiv TVA: 331175,20
31.08.2022
31.08.2022
SRL AVT LUX
Nr: 4-AP
Data: 28.12.2021
Fără TVA: 319018,52
Inclusiv TVA: 347340,00
31.08.2022
31.08.2022
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr: 5-AP
Data: 28.12.2021
Fără TVA: 245450,00
Inclusiv TVA: 294540,00
31.08.2022
31.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor
Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării
(după caz)

Micşorarea valorii contractului
Art. 76, alin. (7), Legea achizitiilor publice nr. 131/2015
ÎI Prozorovski Lilian - Suma contractului constituie 331175,20
lei
Suma totală a contractului după modificare va constitui
216175,20 lei
SRL AVT LUX - Suma contractului constituie 162900,00 lei
Suma totală a contractului după modificare va constitui
144900,00 lei
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. - Suma contractului constituie
294540,00 lei

Suma totală a contractului după modificare va constitui
219540,00 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi- Nu
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Art. 76, alin. (7), Legea achizitiilor publice nr. 131/2015
III.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Autoritatea contractantă a încheiat Contractul nr. 1-AP, Contractul 4-AP, Contractul 5-AP, din 28.12.2021, fiind valabile până la data de 31.08.2022, în urma desfășurării LD nr. 21047327, fiind desemnați câștigători a procedurii privind
achiziționarea produselor alimentare – SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L., SRL AVT LUX, ÎI Prozorovski Lilian.
Produse alimentare au fost achiziționate în baza solicitării instituțiile preșcolare din localitate Grădinița de copii nr.
144 și grădinița de copii nr. 24, care au efectuat solicitarea către autoritatea contractantă de a achiziționa produse
alimentare, produsele au fost solicitate în baza meniului propus de către organele competente, dar fiind faptul că
în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din
Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022, privind declararea stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 și a infecției
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cu Coronavirus de tip nou (COVID-l9) din acest motiv s-a redus prezența copiilor la instituțiile preșcolare din localitate, care a adus la necesitatea micșorării valorii contractelor.
I.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Având în vedere frecvența redusă a copiilor la Grădinițele din satul Colonița a adus la necesitatea micșorării sumei
contractelor cu operatorii economici: SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L., SRL AVT LUX, ÎI Prozorovski Lilian.

VII. Rezultatele examinării:
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional
privind micșorarea valorii contractelor cu operatorii economici în suma de:

Denumire operatorilor
economic
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
SRL AVT LUX
ÎI Prozorovski Lilian

Nr. și data acordului
adițional
Inclusiv TVA
1/3
1/2
1/1

25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022

Valoarea modificărilor de micșorare
cu suma

Valoarea contractului după
modificarea
sumei

Inclusiv TVA
75000 lei

219540,00 lei

18000 lei

144900,00 lei

115000 lei

216175,20 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 86 din 24 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

 Cererea ofertelor de prețuri
Licitație deschisă

Negociere fără publicare prealabilă
Obiectul achiziției
Servicii de reîncărcare și menținere a cartușelor.
Cod CPV
50300000-8
Valoarea estimată a achiziției
450 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta- lului guvernamental www.mtender.gov.md)
nr. ocds-b3wdp1-MD-1643356000580
Data publicării anunțului de participare
28.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă Nu se aplică
anunțul respectiv (după caz)
3.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la Nu X Da
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ nr. 16/22 din 16 februarie 2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
S.R.L.”X-SERVICE”
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

nr. 15/4-2/19/22
data: 23.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
515 940,00
Termen de valabilitate
Termen de execuție
4.

31.12.2022
Pe parcursul anului 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

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

Rezelierea contractului □Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Legea 131, articolul 76, al. 7(a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 588 180,00
( majorarea cu 72 240,00)
Modificarea anterioară a contractului de achizi- ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
5.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)
În rezultatul desfășurării procedurii de achiziții publice de tip Cererea ofertelor de preț nr. ocdsb3wdp1-MD-1643356000580, a fost încheiat contractul ” nr. . 15/4-2/19/22 din ”23” februarie 2022, cu
S.R.L.”X-SERVICE”, privind achiziționarea serviciilor de reîncărcare și menținere a cartușelor, în sumă 515
940,00 lei.
6.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
În legătura cu volumul mare de executare a copiilor de acte pentru unele dosare, cât și necesitatea
imprimării a unui număr mare de acte, a apărut necesitatea de a majora suma contractului cu 14%.
Ținând cont de solicitările parvenite de la angajații instituției și conform art. 76 alin. (7) pct.1 a) și lit. c)
din Legea nr.131 din 03.07.2015 este necesar de majorat suma contractului cu 72 240,00 lei. La situația
din 08 august 2022 soldul disponibil este epuizat.
7.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul nr. 87/22
, a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 24 august 2022, privind majorarea contractului nr. 15/42/19/22 din ”23” februarie 2022, în suma 72 240,00, până la 31.12.2022.
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr.4 din 25.07.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Î.M.”Piața Centrală”
Mun.Chișinău
1003600056726
Mun.Chișinău, str.M.Varlaam,63
022 277 599
022 277 924
achizitii.piatacentrala@gmail.com
www.piatacentrala.md
Voinovan Viorica: 069287103

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

Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției

Lucrări de reparație a acoperișului pavilionului ”Fructe”
(inclusiv materiale) din Piața Centrală, str.M.Varlaam, 63,
mun.Chișinău
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
277 460,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654000531332
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057411/
Data publicării anunțului de participare
31.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an- terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ Decizia nr.06 din 21.06.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
”GINACOM” S.R.L.
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Nr: 40/COP
Data: 27.06.2022
Fără TVA: 219 990,00
Inclusiv TVA: 263 988,00
Pînă la îndeplinirea tutuor drepturilor și obligațiunilor
contractuale
20 zile calendaristice

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

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Conform art.76 alin.7 din Legea nr.131 din 05.07.2015 privind
achizițiile publice, Regulamentul privind activitatea grupului de
lucru, aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2020
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Modificarea anterioară a contractului de achizi- [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
ții publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Suma inițială a contractului a constituit 263 988,00 lei, inclusiv TVA. Se majorează valoarea contractului cu
suma de 32 000,00 lei, inclusiv TVA. Valoarea contractului va constitui suma de 295 988,00 lei, inclusiv TVA.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de lucru au constatat că este necesar de a fabrica și instala o copertină cu dimensiunea de 15m², lucrări ce
nu au fost prevăzute în Caietului de sarcini inițial prezentat în cadrul achiziției și care necesită a fi executate ca parte
componentă a lucrărilor. Astfel, pentru a nu fi pereclitată activitatea antreprenorului, cît și a întreprinderii, grupul de
lucru pentru achiziții a decis majorarea a contractului de achiziție respectiv pentru a putea fi definitivate lucrările în
totalitate.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.11 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului:
Denumire operator
economic
”GINACOM” S.R.L.

Nr. și data acordului adițional

Inclusiv TVA

Fără TVA
1

Valoarea modificărilor (după caz)

22.07.2022

246 656,67

295 988,00

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: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 19/2 din 01.09.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IMSP Institutul Oncologic

Localitate

Mun. Chișinău

IDNO

1003600151023

Adresa

str. Testemițanu 30

Număr de telefon

0-22-85-23-03

Număr de fax

0-22-72-78-80

E-mail oficial

anticamera@onco.md

Adresa de internet
Persoana de contact

Serviciul Achiziții și Contracte 0-22-85-26-70; achizitiionco@
gmail.com

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

Tipul procedurii de achiziție

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

Obiectul achiziției

Condiționere inclusiv instalarea acestora

Cod CPV

42500000-1

Valoarea estimată a achiziției

332 000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu- Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653569158134
vernamental www.mtender.gov.md)
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1653569158134?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare

26.05.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după
caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru

Bunuri □

Servicii □

Lucrări □

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

Buget de stat □
Buget CNAS □

Buget CNAM □
Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor- 20.06.2022
dului-cadru
Denumirea operatorului economic

ELPO SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr: 259-COP
Data: 27.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Fără TVA:
ELPO SRL - 146 680,00 lei
Inclusiv TVA:
ELPO SRL - 176 016,00 lei

Termen de valabilitate

31.12.2022

Termen de execuție

31.12.2022

II.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

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

Temeiul juridic

Legea nr. 131 din 03.07.2021 privind achizițiile publice;
Decizia grupului de lucru nr. 19/3 din 01.09.2022

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

NU

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/ NU
acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Condiționere inclusiv instalarea acestora
Contract nr. 259-COP din 27.06.2022, încheiat cu operatorul economic ELPO SRL; 176 016,00 lei + 26 402,40 lei =
202 418,40 cu TVA lei;
III.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contract nr. 259-COP din 27.06.2022, încheiat cu operatorul economic ELPO SRL – întru asigurarea condițiilor necesare în Laboratorul Imunologie și Genetică Medicală, Laboratorul Analize Medicale și Laboratorul oncologie radiologică, s-a decis majorarea
cantităților ce nu depășesc 15 %.
IV.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 19/3 din 01.09.2022 a fost încheiat
acordul adiţional privind micșorarea/majorarea contractului de achiziție.

Denumire operator
economic
ELPO SRL

Nr. și data acordului adițional

Inclusiv TVA

Fără TVA
01-MJ

Valoarea modificărilor (după caz)

01.09.2022

+ 22 002,00

+ 26 402,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 11 din 01.09.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Primăria com.Bubuieci

Localitate

Com.Bubuieci

IDNO

1007601010459

Adresa

Str.T.Bubuiog, 28

Număr de telefon

022-41-48-32

Număr de fax

022-41-48-69

E-mail oficial

primaria.bubuieci@mail.ru

Adresa de internet

www.primariabubuieci.com

Persoana de contact

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

(nume, prenume, telefon, e-mail)

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

Licitație deschisă

Obiectul achiziției

Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile de
educație timpurie din comuna Bubuieci pentru lunile ianuarie - august 2022

Cod CPV

15800000-6

Valoarea estimată a achiziției

1098200,00 MDL

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver- Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639255691533
namental www.mtender.gov.md)
Link:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1639255691533
Data publicării anunțului de participare

11.12.2021

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

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

Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-ca- 04.01.2022
dru
Denumirea operatorului economic

„AVT LUX Com” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr:10
Data:11.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Fără TVA:63750,00
Inclusiv TVA:76500,00
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Termen de valabilitate

31.12.2022

Termen de execuție

31.08.2022

Denumirea operatorului economic

„Fabrica de unt din Florești” SA

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr:4
Data:05.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Fără TVA: 572229,45
Inclusiv TVA:623608,00

Termen de valabilitate

31.12.2022

Termen de execuție

31.08.2022

II.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor
Temeiul juridic

Rezelierea contractului
Art.76 și 77 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului
de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi- [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
ții publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
În urma demersurilor înaintate de către instituțiile de educație timpurie din com.Bubuieci s-a decis rezilierea
contractelor conform art.76 și 77 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
III.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
În urma demersurilor înaintate de către instituțiile de educație timpurie din com.Bubuieci s-a decis rezilierea
contractelor conform art.76 și 77 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
IV.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 12.05.2022 au
fost încheiate acorduri adiţionale privind rezilierea contractelor:

Denumire operator
economic
„AVT LUX Com”SRL
„Fabrica de unt din Florești”
SA

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
114
115

01.09.2022
01.09.2022

Valoarea modificărilor (după
caz)
Inclusiv TVA
-28 432,50
-34 119,00
-287 665,44
-310 678,67

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

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Primăria or.Codru
Or.Codru
1007601010482
Str.Costiujeni, 8
022792743
022923088
achizitii.codru@gmail.com
primariacodru.md
Tărîță Mihaela

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Lucrări de reparație a rețelei electrice a edificiului Creșa
Grădinița 194 din str. Jubiliară, 40
Cod CPV
45300000-0
Valoarea estimată a achiziției
1675515,49 mdl
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu- Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652334970251
lui guvernamental www.mtender.gov.md)
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1652334970251?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
12.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 13.06.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL Capital
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

MD-1652334970251/01
Data:21.06.2021
Fără TVA: 682 070.17 mdl
Inclusiv TVA: 818484,20 mdl
31.12.2022
60 de zile

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

Temeiul juridic
Art. 76, din legea privind achiziţiile publice alin. (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului
de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi- [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
ții publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
În cadrul execuției obiectivului s-a constatat că rețelele electrice urmează a fi montate pe tavanele extensibile instalate în
majoritatea grupelor din cadrul sediului Grădiniței. O parte din lucrări a fost realizată cu instalarea cablurilor pe tavanele
extensibile descoperite parțial. Astfel, a apărut necesitatea executării unor lucrări cu scoaterea definivă a tavanului extensibil, ulterior realizarea unor lucrări suplimentare de reamenajare a tavenelor extensibile . Termenul de sistare temporară a activității instituției preșcolare a fost prelungit pînă la 02.10.2022, conform dispoziției nr.25 din 26.08.2022 pentru
a înlătura toate neajunsurile identificate în timpul execuției lucrărilor.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Determinată de circumstanțele de fapt, Primăria or.Codru, constată că pentru finalizarea lucrărilor în vederea respectării
normelor de securitate este necesară prelungirea termenului de execuție, pînă la 15.10.2022. Termenul indicat se datorează inclusiv lucrărilor necesare de reamenajare a tavanului extensibil care îngreunează considerabil finalizarea lucrărilor
procedurii de achiziții vizate pentru care autoritatea contractantă urmează să achiziționeze aceste lucrări.

III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 29.08.2022 a
fost încheiat acordul adiţional privind
1.

Se prelungește termenul de executare a contractului pînă la 15.10.2022

Denumire operator economic
SRL Capital

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
01
29.08.2022
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Anunț privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 3 din 30.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

ПУТеоретический лицей имени Б.Янакогло
с.Копчак
1011601000642
с.Копчак ул.Родака, 25
029450669
029450543
liceulcopceac2@yandex.ru

Persoana de contact

Хаджиогло Ольга Георгиевна

II.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată
Nr. procedurii

Конкурс ценовых оферт

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1642762901017
Data:04.02.2022
21050390
21.01.2022

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție

Bunuri
Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Продукты питания учащихся
Cod CPV
15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi- Nu □
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Da □
Sursa de finanțare
Buget de stat □
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului

07.02.2022

Operatorului economic cîștigător

SRL Slavena LUX
Г.Чадыр-Лунга,ул.Молодежная,3
029126551
Anna.Culeva@slavena.md

[denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax,
adresa de e-mail și adresa de internet]
SRL DUSA&GO
Г.Кагул,ул.Veche,27
Kristina.dusa2002@gmail.com
[denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax,
adresa de e-mail și adresa de internet]
Date de contact ale operatorului economic

SRL Slavena Lux -029126551

Nr. contract de achiziție

SRL DUSA&GO SRL Slavena Lux
2022-0000001110 от 07.03.2022
2022-0000001121 от 09.03.2022
SRL Dusa&Go

Data contract de achiziție

2022-0000000926 от 17.02.2022
14.02.2022

Valoarea contractului de achiziție

SRL Slavena 2022-0000001110-200587,80
2022-0000001121 -104023,56

Termen de valabilitate

SRL DUSA&GO 2022-0000000926-50760,00
31.12.2022

Termen de execuție

31.12.2022

IV.

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

Tipul modificărilor operate

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

Temeiul juridic
Valoarea modificărilor

SRL Slavena 2022-0000001110-120883.28
2022-0000001121 -15017,73
SRL DUSA&GO 2022-0000000926-23982,10
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Informații privind creșterea prețului în urma modi- [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractuficării
lui de achiziţii publice/acordului-cadru]
Nu se aplică □
Modificarea anterioară a contractului de achiziție Nu □
publică/acordului-cadru
Da □
[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante
V.
Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):
Первоначальная сумма контракта Nr. MD-2022-0000001110 от 14.02.2022 SRL Slavena Lux составляла 200587,80
MD-2022-0000001121 от 14.02.2022 SRL Slavena Lux составляла 104023,56. В результате внесённых изменений
сумма контракта Nr. MD-2022-0000001110 от 14.02.2022 SRL Slavena Lux составляет - 79704,52. MD-20220000001121 от 14.02.2022 SRL Slavena Lux составляет 89005,83.
Первоначальная сумма контракта Nr MD-2022-0000000926 от 14.02.2022 SRL DUSA&GO составляла 50760,00.
В результате внесённых изменений сумма контракта MD-2022-0000000926 от 14.02.2022 SRL DUSA&GO
составляет -26777,90.
VI.

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

Закупающий орган вынужден уменьшить до окончания срока действия договор. В связи с повышением цен
поставщики отказываются поставлять товар, что приводит к тому ,что закупающие органы вынуждены уменьшить договора до окончания срока действия т.е. до 31.12.2022.
VII.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Nr. . MD-2022-0000001110 от 14.02.2022
Nr. MD-2022-0000001121 от 14.02.2022 a fost încheiat acordul adiţional ____________privind:Уменьшение суммы после внесены изменений составит
Nr. . MD-2022-0000001110 от 14.02.2022 -79704,52.
Nr. MD-2022-0000001121 от 14.02.2022 - 89005,83.
În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Nr MD-2022-0000000926 от 14.02.2022 a fost încheiat acordul adiţional ____________privind:Уменьшение суммы
после внесены изменений составит
Nr MD-2022-0000000926 от 14.02.2022- 26777,90.
VIII.

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

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 30 august 2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Primaria satului Susleni
satul Susleni,Raionul Orhei
1007601001776
MD3548 s.Susleni,r-nul Orhei
023546941
023546238
comuna.susleni@gmail.com
Boguș Margareta

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

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din s.Susleni r-ul Orhei
Cod CPV
45233142-6
Valoarea estimată a achiziției
2 198 135.70
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu- Nr: 21059941
lui guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1657703353297
Data publicării anunțului de participare
Data publicării:13.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după
caz)

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

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 03 august 2022
acordului-cadru
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Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție

GENESIS International„SRL
Nr:23/22
Data:12 august 2022
Fără TVA: 1 899 995.63
Inclusiv TVA: 2 279 994.76
31.12.2022
3 luni

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

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

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

Legea privind achizitiile publice nr.131/2015 art.76,al.7(2)
2 351 301.21
[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
acestora]

Descrierea achiziției înainte și după modificare:
În rezultatul procedurii prin Licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1657703353297 din 13.07.2022 a fost încheiat cu
ofertantul GENESIS International SRL contractul nr.23/22 din 12.08.2022 privind achizitia prin preluarea în antrepriză
a lucrărilor de reparație a unor porțiuni de drum din satul Susleni rn. Orhei în valoare de 2 279 994.76 lei.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-au prelungit lucrarile pe strada Alecxandru cel Bun cu îmbrăcăminte de beton asfactic cu agregate mărunte pe o
suprafață_de 250m2, conform Devizului local.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 30.08.2022 a fost
încheiat acordul adiţional privind privind majorarea sumei contractului cu 71 306.45 lei (Șaptezeci și una mii trei sute
șase lei 45 bani).

Denumire operator economic
GENESIS International SRL

Nr. și data acordului adițional
1

Fără TVA
30.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
59422.04

71306.45

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

111

23 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 75

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 134_din 20.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

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

ÎS „Moldelectrica”
mun. Chișinău
1002600004580
str. V. Alecsandri nr.78
Tel.: 022 253 – 359 fax: 022 253 – 142
cancelar@moldelectrica.md
www.moldelectrica.md
Popov Olga (0-37322) 25-31-36,
Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19,

achizitii@moldelectrica.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x
de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă
formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub inciden- x Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii,
ța actului normativ:
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

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

Lucrări x
Lucrări de proiectare şi construcţie a reţelelor de canalizare şi pluviale la baza Comrat şi racordarea lor la
reţelele centrale a oraşului
Nr.: Data publicării: 21.06.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_48_2.
pdf

Criteriul de atribuire utilizat

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
lizate
Licitație electronică □
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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.425 din 24.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

FCI „Capital” SRL
1003605002810
Mun.Chişinău, str.Dumitru Râşcanu 33/1, MD-2068

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

tel: 0-22-44-25-23; capital07@mail.ru
Nu □
Da □ Nu x

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da x

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Da □

Nu x

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei
mai scăzute luate în considerare pentru
atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care
poate fi subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Oferta câştigătoare – 2 271 506,24 Lei (cea mai scăzută)
Oferta cea mai ridicată – 2 649 999,84 Lei
-

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA

Lucrări de proiectare şi con184 din
strucţie a reţelelor de canalizare
20.09.2022
şi pluviale la baza Comrat şi ra- 45332000-3
520 m.p.
cordarea lor la reţelele centrale
a oraşului
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2 725 807,49 Lei

1

2.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
113
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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.61 al Legii nr.
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNŢ DE ATRIBUIRE

«Furnizarea echipamentului pentru determinarea
componenței chimice a gazelor/ Cromatograf de laborator» Nr. MTG-L-21/22
(MTender ID mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655382807422)
20.09.2022
1. Date cu privire la entitatea contractantă:
Denumirea entităţii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL
mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
1003607010109
R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
+ (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405 fax. +373 22
300 406
www.moldovatransgaz.md
office@moldovatransgaz.md tender@moldovatransgaz.
md
Vizirscaia Natalia
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468;
tender@moldovatransgaz.md
Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al
gazelor naturale

E-mail
Pagina web oficială
Persoana de contact
Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă

este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de achiziţie comună)

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

Licitație deschisă
-

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziţii sectoriale/acor- Bunuri ☐
dului-cadru
Servicii ☐
Obiectul achiziţiei, Cod CPV
Anunţul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări ☐
Echipamentul pentru determinarea componenței chimice a gazelor / Cromatograf de laborator / 38432210-7
Nr.: 21058508 (achizitii ID)
Data publicării: 20.07.2022, 16:52
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1655382807422
Preţul cel mai scăzut ☐
Costul cel mai scăzut ☐
Cel mai bun raport calitate-preţ ☐

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Acord-cadru ☐
Sistem dinamic de achiziţii ☐
Licitaţie electronică ☐
Catalog electronic ☐
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Numărul de oferte primite

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

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii sectoriale/acordului-cadru:
În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 02 din 29.08.2022, s-a decis atribuire contractului de achiziţii sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

«Lokmera» SRL

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

1007600011105
R. Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu, 9.

Întreprindere mică sau mijlocie

Da ☐
Nu ☐
Da ☐

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

Nu ☐
Da ☐

Subcontractanți (denumirea, valoarea şi procentul din
contract)
Loturile atribuite:
Nr.
Denumirea bunurilor/
crt.
serviciilor/lucrărilor

1

Echipamentul pentru determinarea componenței chimice a gazelor /

+37360464646 / office@lokmera.md

Nu ☐
Cod
CPV

38432210-7

Cromatograf de laborator

Cantitatea/
unitatea
de măsură
1 buc.

Numărul şi data
contractului

Suma,
inclusiv TVA

«Lokmera» SRL
Nr. MTG-L-21/22

3 844 495,20
lei

din 02/09/22

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

4. Alte informaţii:
Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un
proiect şi/sau un program finanțat din fonduri ale UE şi/
sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă
anunţul respectiv
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Nu ☐
Da ☐
Nu ☐
Data/datele şi referinţa/referinţele publicărilor:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651

Alte informaţii relevante

e-mail: contestatii@ansc.md / pagina web: www.ansc.md
-
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ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Licitație deschisă – «Examinarea gazoductului prin metoda magnitometrica fără contact»
Nr. MTG-L-24/22 (MTender ID mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655730523266)

19.09.2022
1. Date cu privire la entitatea contractantă:
Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL
mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
1003607010109
R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
+ (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405/ fax. +373 22
Număr de telefon/fax
300 406
E-mail
www.moldovatransgaz.md
Pagina web oficială
office@moldovatransgaz.md tender@moldovatransgaz.md
Vizirscaia Natalia
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468;
Persoana de contact
tender@moldovatransgaz.md
Tipul entității contractante şi obiectul principal de ac- Activitățile licentiate din sectorul termoenergetic și al gativitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contrac- zelor naturale

tantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia
implică o altă formă de achiziţie comună)

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

Licitație deschisă

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea

-

prealabilă a unui anunţ de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziţii sectoriale

Bunuri ☐

/acordului-cadru

Servicii ☐

Obiectul achiziţiei, Cod CPV

Lucrări ☐
Examinarea gazoductului prin metoda

Anunţul de participare
Criteriul de atribuire utilizat

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

Numărul de oferte primite

magnitometrica fără contact / 76600000-9
Nr.: 21058694 (achizitii ID)
Data publicării: 21.06.2022, 16:26
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655730523266
Preţul cel mai scăzut ☐
Costul cel mai scăzut ☐
Cel mai bun raport calitate-preţ ☐
Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Acord-cadru ☐
Sistem dinamic de achiziţii ☐
Licitaţie electronică ☐
Catalog electronic ☐
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi
mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
Pe cale electronică: 1
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii sectoriale/acordului-cadru:
În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 02 din 29.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziţii sectoriale / acordului-cadru ofertantulu

„Inspect Test” SRL

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

1017600048256

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor,10 069083668 / office@inspecttest.md

web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Da □
Asociație de operatori economici (societate mix-

Da □

Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din

Da □

Nu □

tă, consorțiu sau altele)
contract)

Nu □

Loturile atribuite:

Nr.
crt.

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

1

Examinarea gazoductului
prin metoda magnitometrica fără contact

76600000-9

Cantitate/
Unitate de Nr. și data contractului
măsură
„Inspect Test” SRL
120,39 km

№ MTG-L-24/22 din
19.08.2022

Suma, inclusiv TVA
6 771 504,10 lei

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

4. Alte informații:
Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect şi/sau un program finanțat din fonduri ale UE şi/sau din
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunţul
respectiv
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Nu ☐
Da ☐
Nu ☐
Data/datele şi referinţa/referinţele publicărilor:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
-

Alte informaţii relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 168A din 19.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Tipul entității contractante și obiectul principal de
activitate

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
mun. Chișinău
1003600015231
str. A. Doga 4
022 431 740
furnizor@premierenergy.md
https://premierenergydistribution.md/
Celac Nadejda
- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Procedura de achiziție restrânsă
□Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei,
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
N/A

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca- Bunuri □
dru
CONSTRUCTII METALICE
Obiectul de achiziție
Nr.: 55A
Anunțul de participare
Data publicării: 19.04.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_30_1.pdf

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

Prețul cel mai scăzut □
Licitație electronică □
Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:
ELECTROCON SRL
ENERTEH VS SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 74 din 14.06.2022 si nr. 117 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/
acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

ENERTEH VS SRL
1003600018830
0 69104417

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

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □
Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Nu □

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate
în considerare pentru atribuirea contractului.

7.155.886,69 MDL, fara TVA
1.009.445,09 MDL, fara TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor, serviciilor
crt.
sau lucrărilor

-

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Suma, fara
TVA

1

NOD DE FIXARE A CONTRAFORTULUI
PILON 0,4

34947100-8,
44212300-2

800 buc.

2b43922 din
04.07.2022

295.088,78

2

NOD FIXARE CONTRAFORT PILON
10KV

34947100-8,
44212300-2

900 buc.

2b43922 din
04.07.2022

409.270,01

3

TRAVERSA T-3-10-2 10KV

34947100-8,
44212300-2

300 buc.

2b43922 din
04.07.2022

149.220,16

CONSTRUCTIA DISP.DE ACTIONARE A
RLND

34947100-8,
44212300-2

250 buc.

2b43922 din
04.07.2022

129.729,76

4

CONSTRUCTIE SUB RLND

34947100-8,
44212300-2

50 buc.

2b43922 din
04.07.2022

121.969,77

5

TRAVERSA T-3-10-1 10KV

34947100-8,
44212300-2

350 buc.

2b43922 din
04.07.2022

145.963,83

6

TRAVERSA TM-2 10KV

34947100-8,
44212300-2

7 buc.

2b43922 din
04.07.2022

8.737,83

7

TRAVERSA T-2-10 10KV

34947100-8,
44212300-2

250 buc.

2b43922 din
04.07.2022

286.119,57

8

CONSTRUC.METAL.PB35-3 CU COND.
GARDA

34947100-8,
44212300-2

10 buc.

2b43922 din
04.07.2022

123.378,95

9

CONSTRUC.METAL.PB35-3 FARA
COND.GARDA

34947100-8,
44212300-2

10 buc.

2b43922 din
04.07.2022

97.168,30

10

TRAVERSA T-2-K 0,4KV (2 CARLIGE)

34947100-8,
44212300-2

3200 buc.

2b43922 din
04.07.2022

1.369.260,68
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30 buc.

Acord aditional
2b63622 din
15.09.2022

18.886,75

34947100-8,
44212300-2

430 buc.

2b43922 din
04.07.2022

428.828,97

DISPOZITIV SPERIAT PASARI PE IZOLATOR

34947100-8,
44212300-2

300 buc.

2b43922 din
04.07.2022

89.806,32

14

CONSTRUCTIE SUB DESCARCATOR

34947100-8,
44212300-2

125 buc.

2b43922 din
04.07.2022

98.737,44

15

CONSTRUCTIE SUB CUT-OUT

34947100-8,
44212300-2

10 buc.

2b43922 din
04.07.2022

24.609,14

15

TRAVERSA TM-6

34947100-8,
44212300-2

70 buc.

2b43922 din
04.07.2022

82.939,45

17

CONSTRUC.METALICA PILON PSB-1101

34947100-8,
44212300-2

10 buc.

2b43922 din
04.07.2022

212.265,49

18

TRAVERSA PTA

34947100-8,
44212300-2

15 buc.

2b43922 din
04.07.2022

16.647,30

19

CONSTRUCTIE SUB TRAFO 1PTA

34947100-8,
44212300-2

10 buc.

2b43922 din
04.07.2022

82.328,17

20

CONSTRUCTIE SUB TRAFO 2PTA

34947100-8,
44212300-2

20 buc.

2b43922 din
04.07.2022

54.420,80

21

ELECTROD DE LEGARE LA PAMINT PTA

34947100-8,
44212300-2

260 buc.

2b43922 din
04.07.2022

127.987,33

22

TRAVERSA OG-13

34947100-8,
44212300-2

190 buc.

2b43922 din
04.07.2022

108.761,62

23

TRAVERSA T-1(T-2)-10, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

500 buc.

2b43922 din
04.07.2022

421.133,73

24

TRAVERSA T3-10-1(2), FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

400 buc.

2b43922 din
04.07.2022

141.145,97

25

TRAVERSA M-1-10-SP, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

250 buc.

2b43922 din
04.07.2022

560.289,73

26

TRAVERSA M-2-10-SP, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

300 buc.

2b43922 din
04.07.2022

714.051,62

27

TRAVERSA M-2-P, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

10 buc.

2b43922 din
04.07.2022

64.374,52

28

TRAVERSA TM-6, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

250 buc.

2b43922 din
04.07.2022

262.696,81

29

TRAVERSA OG-13, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

350 buc.

2b43922 din
04.07.2022

179.622,15

30

CONSOLA RA-4, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

120 buc.

2b43922 din
04.07.2022

42.343,79

31

CONSTRUCTIE SUB RLND, FARA PIN

34947100-8,
44212300-2

120 buc.

2b43922 din
04.07.2022

267.088,10

32

CONSTRUCTIE PENTRU TRAFO PTA PE
SV

34947100-8,
44212300-2

10 buc.

2b43922 din
04.07.2022

21.013,84

33

NOD DE FIXARE A CONTRAFORTULUI
PILON 0,4

34947100-8,
44212300-2

800 buc.

2b43922 din
04.07.2022

295.088,78

11

TRAVERSA TN-0,4

12

TRAVERSA T-1-10 10KV

13

34947100-8,
44212300-2

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

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se Nu □
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con- Nu □
tractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr.
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr

.din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:
Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Î.M „Regia transport electric”
Chișinău
1003600048486
Chișinău, str. M. Dosoftei 146
022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
rtechishinau@gmail.com
Rtec.md
Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ☑

Tipul entității contractante și obiectul principal de
activitate
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acorduluicadru
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

□Cererea ofertelor de prețuri ☑Licitație deschisă □Altele:
☑Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei,
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Bunuri□ Servicii □ Lucrări ☑
Reconstrucția rețelelor de contact a liniilor de troleibuz
cu schimbarea pilonilor
Nr.:
Data publicării: 30.05.2022 ora 14:18
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/36201
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț ☑

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică ☑
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
86/1 din 14.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

„Compania Electrica” SRL
0960405546942
tel. 022505047, e-mail: compania.electrica@mail.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu ☑

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.

14 749 968,32 lei, cu TVA - valoarea ofertei câștigătoare

Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

Nu ☑

-

Can-te/ Un de măs

Reconstrucția rețelelor
de contact a liniilor de
1
44212221-4
1
proiect
81
troleibuz cu schimbarea
pilonilor
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Nr. și data
contractului

25.07.2022

Suma,
inclusiv
TVA
17 699 962,00

2. Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri
ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu ☑

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Da □
Nu ☑
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.

din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:
Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Î.M „Regia transport electric”
Chișinău
1003600048486
Chișinău, str. M. Dosoftei 146
022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
rtechishinau@gmail.com
Rtec.md
Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ☑

Tipul entității contractante și obiectul principal de
activitate
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului
normativ:
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acorduluicadru
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

□Cererea ofertelor de prețuri ☑Licitație deschisă □Altele:
☑Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei,
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Bunuri☑ Servicii □ Lucrări □
Metize în asortiment
Nr.:
Data publicării: 22.04.2022 ora 12:37
Link-ul:e-licitatie.md/contract-notice/35049
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț ☑

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
84 din 05.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

„Delta Forța Securitate” SRL
1004600034314
tel. 078610420, e-mail:deltafortasecuritate@gmail.com
Da □ Nu □
Da □ Nu ☑

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.

Nu ☑

3 130 000,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare
3 130 000,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai
ridicate
3 129 990,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai
scăzute
-

Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:

Nr.
Denumirea bunurilor,
Cod CPV
Can-te/ Un de
Nr. și data
crt. serviciilor sau lucrărilor
măs
contractului
1 Metize în asortiment
44100000-1
124 poziții
84 26.07.2022
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Suma, inclusiv
TVA
3 756 000,00

2. Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu ☑
Da □
Nu ☑
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr

.din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:
Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul entității contractante și obiectul principal de
activitate

Î.M „Regia transport electric”
Chișinău
1003600048486
Chișinău, str. M. Dosoftei 146
022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
rtechishinau@gmail.com
Rtec.md
Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ☑

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acorduluicadru
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

□Cererea ofertelor de prețuri ☑Licitație deschisă □Altele:
☑Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei,
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Bunuri□ Servicii □ Lucrări ☑

Lucrări de vopsire a pilonilor și consolelor de metal
Nr.:
Data publicării: 06.06.2022 ora 11:56
Link-ul:e-licitatie.md/contract-notice/36420
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț ☑

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică ☑
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
83 din 04.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

„Toplider” SRL
1012600015903
tel. 022 22 49 49, e-mail: toplider@mail.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu ☑

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.

1 680 000,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare

Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor
„Toplider” SRL

Cod CPV
45442100-8

Nu ☑

-

Can-te/ Un de
măs
15 000 m.p

Nr. și data contractului

76
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

18.07.2022

Suma, inclusiv
TVA
1 680 000,00

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

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Din 19.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante
S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate
Mun. Chișinău
IDNO
1003600026295
Adresa
str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax
022-436-391, 022-436-490, 022-436-388
E-mail
tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială
www.termoelectrica.md
Persoana de contact
Postica Efrosinia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale
activitate
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o entitate
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție
comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
●Licitație deschisă

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

Bunuri ●
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție, Cod CPV

Cod CPV: 38420000-5
Achiziționarea debitmetrului ultrasonor și placă principală pentru debitmetru ultrasonic DF 868 (conexiunea fixed
instalation flow meter, digital display with graphic capability, data-logging capability and 232 output).

Anunțul de participare

Nr: 21061202
Data publicării: 05.08.2022, ora 16:50.
Link: ocds-b3wdp1-MD-1659706778227

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 □
Catalog electronic □

Nr. oferte primite

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 140 din 07.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
ofertantului:
Denumire
IDNO

“PARTENER ENERGO” SRL
1014600016247

Date de contact

Republica Moldova or. Chișinău,

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

str. Meșterul Manole, 12
Nu □
Da □ Nu ●

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da ●

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu ●

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Lot 1

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
“PARTENER ENERGO” SRL
38420000-5
1 buc.

Nr. și data
contractului

2022___ din
19.09.2022

Suma, inclusiv TVA

495 120,00

Achiziționarea debitmetrului
ultrasonor și placă principală
pentru debitmetru ultrasonic
DF 868 (conexiunea fixed instalation flow meter, digital
display with graphic capability,
data-logging capability and 232
output).
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 și/sau din unul dintre statele
membre ale Uniunii Europene
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă
anunțul respectiv
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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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
din 19.09.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

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

S.A. ”TERMOELECTRICA”
Mun. Chișinău
1003600026295
str. Tudor Vladimirescu, 6
022-436-380, 022-436-334
tender@termoelectrica.md
www.termoelectrica.md
Olga Radnev
Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al
gazelor naturale ●

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

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

●Licitație deschisă

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

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

Lucrări ●
Lucrări de reparație a liniilor electrice în cablu, amplasare aeriană și subterană
45200000-9
Nr: 21060586
Data publicării: 26.07.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1658821153917

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut ●
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 uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
Nr. oferte primite

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

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 139 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
ofertantului:
”Emcom E&E” SRL

Denumire
IDNO

1011600027451

Date de contact

Republica Moldova,

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

cu sediul în r-l Ialoveni,
s. Bardar, str.Vlad Țepeș,1 of.101,
E-mail: emcom333@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da ●

telefon: 079303933
Nu □
Da □ Nu ●

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu ●

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

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

Cod CPV
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Lot 1

45200000-9

Reparația curentă a cablurilor de
1/un
putere la Stațiile de Pompare (la necesitate reparație sau înlocuirea în
dependență de rezultatele încercărilor)
1/un
Lot 2
Reparația curentă a cablurilor de
putere la Centralele Termice mun.
Chișinău (la necesitate reparație sau
înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor)
1/un
Lot 3
Reparația curentă a cablurilor de putere la Centralele Termice Suburbii
(la necesitate reparație sau înlocuirea
în dependență de rezultatele încercărilor)
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

257 258,58

116 040,98

131 729,72

Alte informații:

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

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

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
din 19.07.2022
1.

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante
S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate
Mun. Chișinău
IDNO
1003600026295
Adresa
str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax
022-436-380, 022-436-334
E-mail
tender@termoelectrica.md
Adresa de internet
www.termoelectrica.md
Persoana de contact
Olga Radnev
Tipul autorității contractante și obiectul Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al
gazelor naturale ●
principal de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
●Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub inciden- ●Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii,
ța actului normativ:
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

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

Lucrări □
Pompa de condens a turbinei nr. 1 CET Sursa nr.1
21056588
Data publicării: 17.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1652772636126

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut ●
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
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Nr. oferte primite

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

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 110 din 29.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru
ofertantului:
”HORUS” SRL

Denumire
IDNO

1002600011498

Date de contact

Republica Moldova, mun.Chișinău, str. str. M. Sadoveanu,
4/10

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

e-mail:info@horus.energy
tel. 022-401-354; 022-401-387

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da ●

Nu □
Da □

Nu ●

Da □

Nu ●

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute
luate în considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:
Nr.
crt.

1

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Pompa de condens a turbinei nr. 1 CET Sursa nr.1

Lot 1 – 359 880,00

Cantitate/
Unitate de
măsură
”HORUS” SRL

Cod CPV

42100000-0

1 Buc.

Nr. și data contractului

2022169 din
19.07.2022

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

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

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

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr.
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ
Nr. 18 din 16.09.2022
privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 128 din 28.04.2022
încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
”Achiziționarea vanelor, robinetelor și produselor similare din oțel”
Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1644571088137
Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:
* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82
1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;
2. IDNO: 1003600066037;
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 64;
4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă

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

Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 44111520-2
8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-

cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD
115 (0101000);

9.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:
9.1.Se modifică p.1.1. din contract, după cum urmează:
Nr.
d/o

Denumirea bunurilor solicitate

Unitatea
de măsură

Cant.
initiala

Modificare

Cant.
finala

Preț unitar
fără TVA

Preț unitar cu TVA

Suma fără
TVA

Suma cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Robinet din bronz cu cep Ду 32

buc

49

-49

0

145,00

174,00

-7 105,00

-8 526,00

19

Robinet din bronz cu cep Ду 40

buc

32

-32

0

220,00

264,00

-7 040,00

-8 448,00

20

Robinet din bronz cu cep Ду 50

buc

32

-32

0

395,00

474,00

-12 640,00

-15 168,00

28

Robinet din bronz cu cep Ду
40 Ру 10

buc

10

-10

0

220,00

264,00

-2 200,00

-2 640,00

29

Robinet din bronz cu cep Ду
50 Ру 10

buc

10

-10

0

395,00

474,00

-3 950,00

-4 740,00

8

Robinet cu bilă cu mufe Ду 32

buc

268

+1

269

220,00

264,00

220,00

264,00

buc

2

-2

0

5 600,00

6 720,00

-11 200,00

-13 440,00

-43 915,00

-52 698,00

Robinete

Filtre
3

Filtru gaz cu plasă în complect
cu diferențialmetru Ду 80
Valoarea modificată totală lei:
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9.2. Se modifică p.3.3. din contract. Suma totală se micșorează cu 52 698,00 lei cu TVA. Înainte: «Costul total al
contractului este de 4 802 965,00 lei (Patru milioane opt sute două mii nouă sute șaizeci și cinci lei 00 bani) fără
TVA, 5 763 558,00 lei (Cinci milioane șapte sute șaizeci și trei mii cinci sute cincizeci și opt lei 00 bani) cu TVA.». În
urma modifăcărilor: «Costul total al contractului este de 4 759 050,00 lei (Patru milioane șapte sute cincizeci și
nouă mii cincizeci lei 00 bani) fără TVA, 5 710 860,00 lei (Cinci milioane șapte sute zece mii opt sute șaizeci lei 00
bani) cu TVA.»
9.3. Se modifică p. 2.2. din contract. Înainte: «Bunurile vor fi livrate în termen de până la 31.08.2022». În urma modificării contractului nr. 128 din 28.04.2022 privind achiziționarea vanelor, robinetelor și produselor similare din
oțel: «Bunurile vor fi livrate în termen de până la 17.10.2022.»
10. Creșterea/micșorarea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se micșorează cu 52 698,00 lei

cu TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea termenului și sumei totale a

contractului conform solicitării furnizorului și a Mențiunii MF № 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea
contractelor.

12. Data deciziei de atribuire a contractului: nr. 25 din 12 aprilie 2022.
13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-

nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și,

după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, MD-2001, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________
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ANUNȚ
Nr. 19 din 16 septembrie 2022
privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 106 din 12.04.2022
încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale” - Numărul: CG-B-07/22
Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:
* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82
1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;
2. IDNO: 1003600066037;
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă

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

Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 18100000-0
8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-

cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD
114 (0101000);

9. Descrierea achiziției înainte și după modificare: Majorarea cantității din p.1.1. a contractului după cum urmează:
Nr.
d/o

Denumirea bunurilor
solicitate

U-te de
măsură

C-te
initiala

1

2

3

4

buc.

1 224

3

Scurta calda cu gluga
Куртка с капюшоном на
утепленной подкладке

Modificare

4

C-te
finala

Preț unitar fără
TVA

Preț unitar cu TVA

Suma fără
TVA

Suma cu
TVA

6

7

8

9

644,00

772,80

1 228

Valoarea totală (lei fără/cu TVA):

2 576,00

3 091,20

2 576,00

3 091,20

Se expune p.3.3. a contractului în următoarea redacție: „Costul total al contractului este de 3 452 591,20 lei (Trei
milioane patru sute cincizeci și două mii cinci sute nouăzeci și unu lei 20 bani) fără TVA, 4 142 491,20 lei (Patru
milioane una sută patruzeci și două mii patru sute nouăzeci și unu lei 20 bani) cu TVA.”
10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractul № 106 din 12.04.2022 se majorează cu 3 091,20 lei cu TVA.
11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea cantităților în urma solicitărilor

întreprinderilor de distribuția a gazelor.

12. Data deciziei de atribuire a contracului: № 20 din 21 martie 2022.
13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-

nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și,

după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după
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caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, MD-2001, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md
15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru
din 07.07.2022
I.

Date cu privire la entitatea contractantă:

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

S.A. ”TERMOELECTRICA”
Mun. Chișinău
1003600026295
str. Tudor Vladimirescu, 6
022-436-388, 022-436-357.

(nume, prenume, telefon, e-mail)

moraru@termoelectrica.md

tender@termoelectrica.md
www.termoelectrica.md
Sorin Moraru, 022-385-466,

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

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă ● Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Achiziționarea materialelor de construcție
Cod CPV
441100000-1
Valoarea estimată a achiziției
3 475 261
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: 21053638
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1MD-1647929843819
Data publicării anunțului de participare
22 martie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri ● Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă Nu ● Da □
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse ● (Buget propriu)
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Data deciziei de atribuire a contractului de achizi- 12.05.2022
ție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
1.“Urban Code“SRL,
2.“Armo Beton“SRL
Nr. și data contractelor de achiziție/acordu- 1.Nr: 2022087 - “Urban Code“SRL
lui-cadru
2.Nr: 2022084 -“Armo Beton“SRL
Data : 12.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca- Fără TVA: 198295,20 lei
dru “Urban Code“SRL
Inclusiv TVA: 237 954,24 lei
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 308 991,80 lei
“Armo Beton“SRL
Inclusiv TVA: 1 570 790,16lei
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
Pe parcursul lunilor mai - decembrie la necesitate conform comenzilor, anul 2022.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

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

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Legea Nr. 74/2020 din 21.05.2020 privind achizițiile în
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor
poștale, art.82.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Modificarea anterioară a contractului de achizi- Nu
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
Nu sunt
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
S.A. ”TERMOELECTRICA” a inițiat procedura de achiziție a materialelor de construcție la data de 22.03.2022
cu nr. 21053638 incluzînd 18 loturi cu valoarea estimativă de 3 475 261 lei fără TVA.
1. Achiziția lotului nr.17 capace din fontă s-a finalizat cu încheierea contractului nr.2022087 din 12 mai 2022
cu “Urban Code“SRL în valoare de 237 954,24 lei inclusiv TVA.
Suma totală de 237 954,24 lei, inclusiv TVA se majorează cu 35401,15 lei și va constitui 273 355,39 lei
inclusiv TVA.
2. Achiziția lotului nr.18 elemente prefabricate din beton s-a finalizat cu încheierea contractului nr.2022084
din 12 mai 2022 cu “Armo Beton“SRL în valoare de 1 570 790,16 lei inclusiv TVA., la care se aplică următoarele
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modificări:
Suma totală de 1 570 790,16 lei, inclusiv TVA se majorează cu 205890,00 lei și va constitui 1 776 680,16
lei inclusiv TVA.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
1. În baza Planului de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicații din Municipiul Chișinău
pentru anul 2022, odată cu apariția necesității de reabilitare a unui șir de obiective (conform scrisorii nr.1074 din
31.03.2022) a apărut necesitatea achiziționării suplimentare a capacelor de fontă, respectiv a majorării contractului pentru asigurarea executării lucrărilor de reparație curentă a obiectivelor municipale.
2. La repararea rețelelor termice a întreprinderii este imposibil de planificat materialele de construcție,
elementele de beton etc. care vor fi necesare de schimbat, deoarece în timpul descoperirii traseielor careva
elemente de beton sunt întregi, altele sunt deteriorate. La lucrările de Reparație capitală a camerelor termice a
apărut necesitatea achiziționării suplimentare a unor elemente de beton armat , care sunt strict necesare pentru
finisarea lucrărilor demarate.
“Urban Code“SRL Valoarea inițială a contractului 237954,24 lei inclusiv TVA;
Valoarea după modificări a contractului va constitui 273355,39 lei inclusiv TVA.
“Armo Beton“SRL Valoarea inițială a contractului 1 570 790,16 lei inclusiv TVA;
Valoarea după modificări a contractului va constitui 1 776 680,16 lei inclusiv TVA.
VII.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție sectoriale/acordului-cadru nr.120
din 29.06.2022 la contractele nr. 2022087 din 12.05.2022 și nr. 2022084 din 12.05.2022 au fost încheiate acordurile adiţionale Nr.1 privind majorarea contractelor menționate.

Denumire operator economic
“Urban Code“SRL
“Armo Beton“SRL

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA
Inclusiv TVA
29500,96
35401,15
171575,00
205890,00
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