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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Institutie publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 33100000-1 Microscop confocal 1

Conform cerintelor 
proiectului”Infrastructura pentru 
cercetare și

managementul serviciilor 
medicale în domeniul obezității și 
diabetului OBDIA Net” –

1HARD/4.1/93,

5000000,00

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

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

	Nu □

Da □

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

	Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret cu corespunderea criteriilor 
de calificare

Alte informații:

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

01.11.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

	Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 02 din 13.09.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante CANCELARIA DE STAT
Localitate mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1006601001067
Adresa Piața Marii Adunări Naționale, 1

Număr de telefon/fax 022/250-231

022/250-231
E-mail ana.mistreanu@gov.md
Adresa de internet https://cancelaria.gov.md/ 
Persoana de contact Ana Mistreanu

ana.mistreanu@gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Legea nr. 258/2020 bugetului de stat pentru anul 
2021;

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor 
și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri V        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lot II - Piese de schimb
Anunțul de participare Nr: 21041556

Data publicării: 06.07.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-
b3wdp1-MD-1625567368810

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 
Nr. oferte primite Total: 3

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

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. 08 din 29.07.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/ licitație electronică ofertan-
tului:

Denumire ”ACCENT ELECTRONIC” S.A.

IDNO 1003600023124
Date de contact 

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

(022) 234-569

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

 
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Piese de schimb pentru 
calculatoare și echipament 
periferic

30200000-1 Bunuri Nr. 3 din 
08.09.2021 233 868,00 lei

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

3. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

Nr. 02 din  01 octombrie 2021

 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizitii@

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1
45200000-9 Lucrări de reparație 

capitală a Centrului de 
Sănătate Hîncești

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de reparație capitală a Centrului 
de Sănătate Hîncești în cadrul proiectului 
“Health in good hands – Bigger Hospitals, 
Better Care, Best Doctors for people 
in the border area Romania – R. of 
Moldova”/ MÂINI BUNE” - spitale mai mari, 
îngrijire mai bună, cei mai buni doctori 
pentru populația din zona de graniță”, 
1HARD/4.1/24 în cadrul Programului 
Operațional Comun România-Republica 
Moldova 2014 - 2020, finanțat de Uniunea 
Europenă prin intermediul Instrumentului 
European de Vecinătate și Parteneriat, 
şi co-finanţat de statele participante în 
program.

9 000 000,00

 
 
 



9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 775 OCTOMBRIE 2021, MARȚI

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț

Prețul ofertei – 80 puncte;

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

Termenul de garanție asupra lucrărilor execu-
tate- 10 p.

Alte informații:

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

Octombrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din  01 octombrie 2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
45200000-9

Lucrări de reparație capitală  
a Muzeului de istorie și 

etnografie din s. Ciuciuleni
Conform 

caietului de 
sarcini

Lucrări de reparație 
capitală în cadrul 

proiectului „Let›s discover 
Stefan cel Mare traces 

together”, Să descoperim 
împreună urmele lui 

Ștefan cel Mare, MIS ETC: 
1HARD /2.1/107 în cadrul 
Programului Operațional 

Comun România-
Republica Moldova 

2014 - 2020, finanțat de 
Uniunea Europenă prin 

intermediul Instrumentului 
European de Vecinătate și 
Parteneriat, şi co finanţat 
de statele participante în 

program.

5 000 000
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț

Prețul ofertei – 80 puncte;

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

Termenul de garanție asupra lucrărilor 
executate- 10 p.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Octombrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Nu se aplica

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022_

Nr. 53 din 29.09.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

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

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

BOTICA Aurelia, 022-222 -364

aurelia.botica@capcs.md; dispozitive@capcs.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Cod CPV 24111500-0

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Denumirea 
Lotului

Denumirea 
poziției Descrierea Cod CPV

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Valoarea 
estimată

1
1.Oxigen 
medical 
lichid (O2 - 
criogenic)

Oxigen 
medical 
lichid (O2 - 
criogenic)

Oxigen medical lichid 
cu punctul de fierbere: 
-183°C, concentrația 
nu mai puțin de 99,2%, 
densitatea: 1,429 kg/m³.  24111500-0 Tone 312 2,652,000.00

2.1
2.Oxigen 
medical gazos 
(O2 - gazos) 10 
Litri

2.Oxigen 
medical 
gazos (O2 - 
gazos) 10 Litri

Ambalaj: butelii de 10 litri 
Puritate ≥ 99 % 

24111500-0 Butelii 102 15,300.00

2.2

 

butelii de 10 
litri cu titlu 
gratuit în 
folosinţă butelii de 10 litri 24111500-0 Butelii 52  
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3.1

Oxigen 
medical gazos 
(O2 - gazos) 40 
Litri

Oxigen 
medical 
gazos (O2 - 
gazos) 40 Litri

Ambalaj: butelii de 40 lit. 
(6,3 m3 gaz O2); Puritate 
≥ 99 % 

24111500-0 Butelii 23419 3,512,850.00

3.2

 

butelii de 40 
litri cu titlu 
gratuit în 
folosinţă butelii de 40 litri 24111500-0 Butelii 214  

4.1

Oxigen 
medical gazos 
(O2 - gazos) 50 
Litri

Oxigen 
medical 
gazos (O2 - 
gazos) 50 Litri

Ambalaj: butelii de 50 lit. 
(10,5 m3 gaz O2); Puritate 
≥ 99 % 

24111500-0 Butelii 3984 597,600.00

4.2

 

butelii de 50 
litri cu titlu 
gratuit în 
folosinţă butelii de 50 litri 24111500-0 Butelii 210  

5 3.Dioxid 
de carbon 
medical (CO2)

3.Dioxid 
de carbon 
medical 
(CO2)

Ambalaj: butelii de 40 
lit. (conținut util 25 kg); 
Puritate ≥ 99 % 

24111500-0 Butelii 311 65,310.00

6 843 060

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profesionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

III. Alte informații:

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

Septembrie

 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □
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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 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 30.09.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALI-
ZATE IN SANATATE

IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005 Republica Moldova, Chișinău str. Grigore 

Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante http://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Macari Doina, 022-222-490
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

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

documentația de atribuire)

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Autoritate centrală de achiziție (obiectul princi-
pal de activitate –achiziționarea de medicamen-
te, alte produse de uz medical, dispozitive me-
dicale, transport specializat medical, servicii de 
mentenanță a dispozitivelor medicale și a siste-
melor informaționale incluse în Registrul medi-
cal, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor 
medicale pentru

necesităţile sistemului de sănătate)
 
Informații despre obiectul achiziției:

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu Hemofilie în scopul realizării 
Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022

Nr 
lot

Co
d 

CP
V

Denumire Lot
Unitatea 

de 
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință Pret estimativ
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1

33
60

00
00

-6
Cyclosporinum 
50 mg

Bucată 25920 ATC L04AD01. Forma farmaceutica Capsule. 
Mod de administrare per os. Unitatea de 
masura capsula.La data deschiderii ofertelor 
medicamentele să fie autorizate în Republica 
Moldova.*Ofertantul va prezenta o declarație prin 
care se garantează că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de 2 ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din cel 
inițial pentru medicamentele cu un termen total 
de valabilitate de pînă la 2 ani (confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). 
*Tranșe de livrare: 

-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Martie 2022 
(50%), II tranșă: Septembrie 2022 (50%)

204125,18

2

33
60

00
00

-6

Factor IX de 
coagulare 1000 
UI

Bucată 800 ATC B02BD04. Forma farmaceutica Pulbere+solv/
sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de 
masura flacon.La data deschiderii ofertelor 
medicamentele să fie autorizate în Republica 
Moldova.*Ofertantul va prezenta o declarație prin 
care se garantează că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de 2  ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din cel 
inițial pentru medicamentele cu un termen total 
de valabilitate de pînă la 2 ani (confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). 
Declarație privind respectarea condițiilor speciale 
de păstrare a medicamentelor pe parcursul livrării, 
(2ºC - 8ºC). 

*Tranșe de livrare:

-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Martie 2022 
(25%), II tranșă: Iunie-Iulie 2022 (25%), III tranșă: 
Septembrie-Octombrie 2022 (25%), IV tranșă: 
Decembrie 2022 (25%)

2539674,19

3

33
60

00
00

-6

Factor IX de 
coagulare 500 
UI

Bucată 100 ATC B02BD04. Forma farmaceutica Pulbere+solv/
sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de 
masura flacon.La data deschiderii ofertelor 
medicamentele să fie autorizate în Republica 
Moldova.*Ofertantul va prezenta o declarație prin 
care se garantează că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de 2  
ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din cel 
inițial pentru medicamentele cu un termen total 
de valabilitate de pînă la 2 ani (confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). 
Declarație privind respectarea condițiilor speciale 
de păstrare a medicamentelor pe parcursul livrării, 
(2ºC - 8ºC). 

*Tranșe de livrare: 

-IMSP Institutul Mamei și Copilului: I tranșă: Martie 
2022 (50%), II tranșă: Septembrie- Octombrie 2022 
(50%)

187823,52
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4

33
60

00
00

-6
Factor VIII de 
coagulare 1000 
UI

Bucată 6800 ATC B02BD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/
sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de 
masura flacon.La data deschiderii ofertelor 
medicamentele să fie autorizate în Republica 
Moldova.*Ofertantul va prezenta o declarație prin 
care se garantează că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de 2  
ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din cel inițial 
pentru medicamentele cu un termen total de 
valabilitate de pînă la 2  
ani (confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a  
ofertantului). Declarație privind respectarea 
condițiilor speciale de păstrare a medicamentelor 
pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC). 

*Tranșe de livrare: 

-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Martie 2022 
(25%), II tranșă: Iunie-Iulie 2022 (25%), III tranșă: 
Septembrie-Octombrie 2022 (25%), IV tranșă: 
Decembrie 2022 (25%).

-IMSP Institutul Mamei și Copilului: I tranșă: Martie 
2022 (50%), II tranșă: Septembrie- Octombrie 2022 
(50%).

9893479,88

5

33
60

00
00

-6

Factor VIII de 
coagulare 500 
UI

Bucată 2000 ATC B02BD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/
sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de 
masura flacon.La data deschiderii ofertelor 
medicamentele să fie autorizate în Republica 
Moldova.*Ofertantul va prezenta o declarație prin 
care se garantează că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de 2  
ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din cel inițial 
pentru medicamentele cu un termen total de 
valabilitate de pînă la 2  
ani (confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a  
ofertantului). Declarație privind respectarea 
condițiilor speciale de păstrare a medicamentelor 
pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC). 

*Tranșe de livrare:

- IMSP Institutul Mamei și Copilului: I tranșă: Martie 
2022 (50%), II tranșă: Septembrie- Octombrie 2022 
(50%).

1962089,35
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6

33
60

00
00

-6
Factor 
Willebrand 500 
UI

Bucată 700 ATC B02BD06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.
inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura 
flacon.*Ofertantul va prezenta o declarație prin 
care se garantează că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de 2  
ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din cel 
inițial pentru medicamentele cu un termen total 
de valabilitate de pînă la 2 ani (confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). 
** În cazul ofertării unui medicament neautorizat 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor), operatorul economic participant va 
prezenta: 
1.Certificat GMP – copie și traducere lui în limba 
de stat sau rusă sau engleză (valabil la data 
deschiderii ofertelor), confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului; 2. Dovada 
autorizării medicamentului ofertat pentru punere 
pe piaţă de Autorităţile Sigure de Reglementare în 
domeniul medicamentului, membre ale Consiliului 
Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice 
pentru medicamentele de uz uman (ICH).Declarație 
privind respectarea condițiilor speciale de păstrare 
a medicamentelor pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC).

*Tranșe de livrare: 

-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Martie 2022 
(25%), II tranșă: Iunie-Iulie 2022 (25%), III tranșă: 
Septembrie-Octombrie 2022 (25%), IV tranșă: 
Decembrie 2022 (25%)

-IMSP Institutul Mamei și Copilului: I tranșă: Martie 
2022 (50%), II tranșă: Septembrie- Octombrie 2022 
(50%).

3010023,54

7

33
60

00
00

-6

Factor 
Willebrand 500 
UI/ Factor VIII 
de coagulare 
500 UI Factor 
Willebrand 500 
UI/ Factorul VIII 
de coagulare 
500UI

Bucată 700 ATC B02BD06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.
inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura 
flacon.La data deschiderii ofertelor medicamentele 
să fie autorizate în Republica Moldova.*Ofertantul 
va prezenta o declarație prin care se garantează 
că termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) al medicamentelor va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel initial pentru medicamentele 
cu un termen total de valabilitate de 2 ani și mai 
mult și nu mai puțin de 80% din cel inițial pentru 
medicamentele cu un termen total de valabilitate 
de pînă la 2  
ani (confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a  
ofertantului). Declarație privind respectarea 
condițiilor speciale de păstrare a medicamentelor 
pe parcursul livrării, (2ºC - 8ºC).

*Tranșe de livrare: 

-IMSP Institutul Oncologic: I tranșă: Martie 2022 
(25%), II tranșă: Iunie-Iulie 2022 (25%), III tranșă: 
Septembrie-Octombrie 2022 (25%), IV tranșă: 
Decembrie 2022 (25%).

-IMSP Institutul Mamei și Copilului: I tranșă: Martie 
2022 (50%), II tranșă: Septembrie- Octombrie 2022 
(50%).

3010023,54

          Total: 20807239,20
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

programe de angajare protejată

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii 
în

temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Per lot la preţul cel mai scăzut fără

TVA, cu corespunderea tuturor ce-
rinţelor.

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare

pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

30.09.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu □

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

JOUE)

Da

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

din 30.09.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

https://achizitii.md/ro/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

IMSP SCM Sfânta Treime

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea 
estimate fără 

TVA  
(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte)

1

15511000-3
Lapte de vaci 
pasteurizat 2,5% 
grasime

Litru 20000

Lapte de vaci pasteurizat 2,5% 
grasime, lichid netransparent, 
omogen, HG nr. 158 din 07.03.2019 
saculete nu mai mari de 1 l, polietilena. 
Termen total de valabilitate a 
produsului nu mai mult de 7 zile. 
Termen de valabilitate rămas la livrare 
nu mai puțin de 5 zile. Livrarea zilnic

156400

2

15512000-0 Smîntînă 15% 
grasime Kilogram 3000

Smîntînă 15% grasime, lichidă 
netransparentă, omogenă, cu gust 
ușor de pasteurizare, se admite gust 
dulciu sau puțin sărat, saculețe de 
pînă la 0,5 kg, polietilena, HG nr. 
158 din 07.03.2019. Termen total de 
valabilitate a produsului nu mai mult 
de 10 zile. Termen de valabilitate 
rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile. 
Livrarea 3 ori in saptamina

84000
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3

15530000-2 Unt de vacă din 
smîntînă dulce Kilogram 3500

Unt de vacă din smîntînă dulce, 
nesărat, țăranesc, grasime min 
72,5%, fara adaos de grasimi 
vegetale, ambalaj de 200 gr., termen 
de valabilitate rămas la livrare nu 
mai puțin de 1 lună. HG nr. 158 din 
07.03.2019. livrarea 3 ori în saptamina

315000

4

15542000-9 Brînza de vaci 5% 
grasime Kilogram 4500

Brînza de vaci 5% grasime, în pachete 
de hirtie 1/250 gr., fără gust și miros 
străin, culoarea alb spre galben 
deschis, fără scurgere de zer. Termen 
total de valabilitate a produsului 
nu mai mult de 10 zile. Termen 
de valabilitate rămas la livrare nu 
mai puțin de 5 zile. livrarea 2 ori in 
saptamina. HG nr. 158 din 07.03.2019

202500

5

15550000-8 Chefir 2,5% 
grasime Kilogram 12000

Chefir 2,5% grasime, aspectul lichid, 
omogen, gustul lactat acid. HG nr. 
158 din 07.03.2019, saculete de pînă 
la 0,5 kg, polietilena, Termen total 
de valabilitate a produsului nu mai 
mult de 10 zile. Termen de valabilitate 
rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile. 
Livrarea 3 ori în saptamina

127800

6

15550000-8
Brînză maturată 
cu cheag tare, 
45% grasime, c/s

Kilogram 1500

Brînză maturată cu cheag tare min. 
45% grasime, ( cantitatea de apă 40-
45%) masa 2-3 kg, calitate superioară, 
ambalat cu peliculă protectoare . 
Coaja curată, netedă, fără strat gros 
sub coajă, fără deteriorări, acoperită 
cu folie din material polimeric. 
Consistență omogenă , compactă, 
elastică în toată masa cu desen ce 
constă din ochiuri de fermentare. Cu 
gust slab acidulat, fără gust și miros 
strain HG nr. 158 din 07.03.2019,  
livrarea o data în saptămîna.

112500

7

15551310-1
Iaurt clasic  
natural 2,5% 
grăsimi

Bucată 45000

Iaurt clasic natural 2,5% grăsimi, 
cu conținut de microorganisme 
acidofilice( indicat pe ambalaj) fără 
adaosuri : păhărel din plastic PP, masa 
140 g. Termen total de valabilitate a 
produsului nu mai mult de 25 zile. 
Termen de valabilitate rămas la livrare 
nu mai puțin de 10 zile. Livrarea 3 ori în 
saptamina

158400

8

15542000-9

Brînza de vaci 5% 
grasime, 5kg Bucată 1500

Brînza de vaci 5% grasime, în pachete 
de 5kg, fără gust și miros străin, 
culoarea alb spre galben deschis, 
fără scurgere de zer, umiditatea nu 
mai mare de 60%. Termen total de 
valabilitate a produsului nu mai mult 
de 10 zile. Termen de valabilitate 
rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile.
livrarea 2 ori in saptamina. HG nr. 158 
din 07.03.2019 

67500

TOTAL                                                                                                                                                 
                   1224100
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut conform 
cerințelor solicitate

Alte informații:

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

30.09.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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



23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 775 OCTOMBRIE 2021, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

din 30.09.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

https://achizitii.md/ro/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

IMSP SCM Sfânta Treime

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință

Valoarea 
estimate fără 

TVA  
(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte)

1 15110000-2 Carne de vitel 
proaspăt racita Kg 3500

Carne de vitel, tînără,  proaspăt răcită, 
categoria superioară, vîrsta nu mai 
mare de 2 ani, dezosata, tranșată,   
consistența atît la suprafață cît și în 
secțiune,  pe etichetă se menționează 
starea termică a cărnii, termenul 
de valabilitate, condiții de păstrare, 
livrarea 2 ori în saptamina, cutii. HG 
1408 din 10.12.2008. 

350000

2 15110000-2
Șold de pasare/
gaina/pui broiler 
fara spate

Kg 5000

Șold de pasare/gaina/pui broiler fara 
spate,fără grăsime, calitate superioară,   
( valoarea limită de apă la dezghețare 
1,5% - 3%, ) fără miros străin, cutii, 
livrarea 2 ori in saptamina.  HG 773 din 
03.10.2013.

150000
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3 15110000-2 Fileu de pasare/
gaina/pui broiler Kg 3500

Fileu de pasare/gaina/pui broiler 
fără os,,congelat, categoria 
superioară,  ( valoarea limită de apă 
la dezghețare 1,5 % - 3% ), livrarea 2 
ori pe saptamina, cutii. HG 773 din 
03.10.2013.

167300

4 15110000-2

Parizer 
Doctorscaia

de calitate 
superioară

Kg 1800

Parizer Doctorscaia , cal super., 
batoane de 1kg,( ingrediente- carne 
vită 50%,carne porc 35%, slănină 
6%,ouă de găină 3%), membrană 
artificială necomestibilă,fără pete 
și rupturi ale membranei, fără 
aderenţe și afluenţe de compoziţie, cu  
aplicarea pe membrană a logotipului 
producătorului și informaţiei pentru 
consumator (în formă de inscripţie pe 
membrană). Caracteristice tipului de 
produs dat, cu aromă de condimente, 
gust potrivit de sărat, fără gust și miros 
străin. HG nr. 1408 din 10.12.2008, 
cutii, livrarea 2 ori pe saptamina

121500

5 15110000-2
Crenvurști 
de calitate 
superioara

Kg 2400

Crenvurști din carne de  vită, calitate 
superioara,( ingredientre- carne 
de vită, carne de pasăre, grăsimi 
de vită) ambalaj poliamid,  fără 
pete și rupturi ale membranei, fără 
aderenţe și afluenţe de compoziţie, cu 
aplicarea pe membrană a logotipului 
producătorului și informaţiei pentru 
consumator. Caracteristice tipului de 
produs dat, cu aromă de condimente,  
gust potrivit de sărat, fără gust şi miros 
străin. HG nr. 1408 din 10.12.2008, 
cutii, livrarea 2 ori pe saptamina

136800

Valoarea 
estimativă totală                                                                                                                                   
925600

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut conform 
cerințelor solicitate

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

04.10.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr.1 din  23.09.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Anenii Noi
IDNO 1007601010231
Adresa or. Anenii Noi,str.Suvorov,6

Numărul de telefon/fax 0265 2 2034
Adresa de e-mail ale autorității contractante  primaria-anenii-noi@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante https://anenii-noi.com/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Faizulina Angela

mob. 079971705 

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

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

https://tender.gov.md/ro/bap

https://anenii-noi.com/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Primaria Anenii Noi

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45400000-1 

 Lucrări : Reconstructia 
retelei de apeduct pe 
strazile Tineretului-

Soarelui din or.Anenii 
Noi 

1 buc Conform proiectului, caietul 
de sarcini . 

4 888 700,00

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

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

	Nu □

Da □

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

	Nu □

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

Îndeplinirea criteriilor de selecție 

și calificare
Alte informații:

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

  iunie-iulie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

	Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 6 din 30.09.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului
IDNO 1003600151643
Adresa Burebista, 93
Numărul de telefon/fax 022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire

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

https://mama-copilul.md/

https://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cantitat

U/M

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 
(pentru 

fiecare lot în 
parte)

1 15000000-8

Piept de curcan congelat, 
fără os, ambalat 1-5 kg 
Graficul de livrare-1/15 
zile;

700 kg
Piept de curcan congelat, fără 
os, ambalat 1-5 kg Graficul de 
livrare-1/15 zile;

80500,00

15000000-8 Carne de bovină 
dezosată refrigerată, 
calitate superioară 
(buc. 1-3 kg) Graficul de 
livrare-1/72ore;

9000 kg
Carne de bovină dezosată refrigerată, 
calitate superioară (buc. 1-3 kg) 
Graficul de livrare-1/72ore;

712500,00

15000000-8 Pulpe de pui 
refrigerate,fara 
spata,calitate 
superioara(ambalaj 
1-5kg) HG696 din 
04/08/2010,Grafic de 
livrare 1/72ore,

6600 kg

Pulpe de pui refrigerate,fara 
spata,calitate superioara(ambalaj 
1-5kg) HG696 din 04/08/2010,Grafic 
de livrare 1/72ore,

192500,00
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15000000-8 Fileu de găină natural 
fără os; refrigerat 
(neinjectat )    1-5kg.  
Graficul de livrare- 1/72 
ore;

5300 kg
Fileu de găină natural fără os; 
refrigerat (neinjectat )    1-5kg.  
Graficul de livrare- 1/72 ore;

268533,33

15000000-8 Pește congelat «Merluciu 
Hubbsi», fără cap, bucăți 
300-500gr.  Graficul de 
livrare-1/10zile

4100 kg
Pește congelat «Merluciu Hubbsi», 
fără cap, bucăți 300-500gr.  Graficul 
de livrare-1/10zile

136666,67

15000000-8 Brînză cu cheag tare 
(50%); Graficul de livrare- 
1/7 zile;

1950 kg Brînză cu cheag tare (50%); Graficul 
de livrare- 1/7 zile; 180555,56

15000000-8 Lapte(2,5%); 
Ambalaj: 1 litru                                                  
Graficul de livrare- zilnic; 

39000 litru Lapte(2,5%); Ambalaj: 1 litru                                                  
Graficul de livrare- zilnic; 290694,44

15000000-8 Chefir cu bifidobacterii 
(2,5%);  Ambalaj: 0.5 l - 1 l    
Graficul de livrare-zilnic; 

24500 litru
Chefir cu bifidobacterii (2,5%);  
Ambalaj: 0.5 l - 1 l    Graficul de 
livrare-zilnic; 

314870,37

15000000-8 Brînză (5%);  
ambalaj 1-5 kg.                                                  
Graficul de livrare-1/72 
ore;

7200 kg Brînză (5%);  ambalaj 1-5 kg.                                                  
Graficul de livrare-1/72 ore; 333333,33

15000000-8 Unt taranesc la cintar 
72,5% , ambalat 200 gr  
Graficul de livrare-1/7 zi
le;                                   

4300 kg
Unt taranesc la cintar 72,5% 
, ambalat 200 gr  Graficul de 
livrare-1/7 zile;                                   

406111,11

15000000-8 Ouă dietetice de găină; 
I-jum.a anului, Graficul 
de livrare-1/7 zile;

98000 bucata Ouă dietetice de găină; I-jum.a 
anului, Graficul de livrare-1/7 zile; 117926,67

15000000-8
Piine alba din faina de griu,c/s 
,ambalata,feliata,fortificata cu Acid 
Folic,Fe.Grafic de livrare zilnic ora 
7-10,

32500 kg

Piine alba din faina de griu,c/s 
,ambalata,feliata,fortificata cu Acid 
Folic,Fe.Grafic de livrare zilnic ora 
7-10,

190787,04

15000000-8 Piine din amestec 
de faina de griu cal,1 
si secara 50/50,fara 
adaos de zahar,feliata 
,ambalata.Grafic de 
livrare zilnic ora7-10

4500 kg

Piine din amestec de faina de griu 
cal,1 si secara 50/50,fara adaos de 
zahar,feliata ,ambalata.Grafic de 
livrare zilnic ora7-10

26416,67

15000000-8 Pesmeţi pentru 
pesmeţeală din paine 
alba c/s, Graficul de 
livrare-1/luna;                           

210 kg Pesmeţi pentru pesmeţeală din paine 
alba c/s, Graficul de livrare-1/luna;                           2931,25

15000000-8 Făină de grîu, calitate 
superioară  (ambalaj 1-5 
kg)  Graficul de livrare-1/
luna;                                                  

3700 kg
Făină de grîu, calitate superioară  
(ambalaj 1-5 kg)  Graficul de 
livrare-1/luna;                                                  

24820,83

15000000-8 Covrigei uscati cu aroma 
de vanilie ,ambalat 
0,2-0,5kg,Grafic de livrare 
1/7zile,

500 kg
Covrigei uscati cu aroma de vanilie 
,ambalat 0,2-0,5kg,Grafic de livrare 
1/7zile,

7200,00

15000000-8 Biscuiți de ovăz cu adaos 
de stafide si unt de vaca 
(1-5 kg.).   Graficul de 
livrare-1/15 zile; 

1400 kg
Biscuiți de ovăz cu adaos de stafide 
si unt de vaca (1-5 kg.).   Graficul de 
livrare-1/15 zile; 

25608,33
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15000000-8 Biscuiți pentru diabetici                                        
Graficul de livrare-1/lună; 150 kg Biscuiți pentru diabetici                                        

Graficul de livrare-1/lună; 3065,00

15000000-8 Biscuiti p/copii zaharosi 
cu lapte condensat 
,Grafic de livrare 1/15zile

2200 kg Biscuiti p/copii zaharosi cu lapte 
condensat ,Grafic de livrare 1/15zile 44000,00

15000000-8 Covrigei uscati cu 
graham de dimensiuni 
mici cu continut redus 
de glucide (0,2-1,0 kg), 
Graficul de livrare-1/15 
zile;                      

350 kg

Covrigei uscati cu graham de 
dimensiuni mici cu continut redus 
de glucide (0,2-1,0 kg), Graficul de 
livrare-1/15 zile;                      

4375,00

15000000-8 Napolitane p/u copii cu 
aroma de lapte si vanilie.
Graficul de livrare - 
1/15zile

850 kg
Napolitane p/u copii cu aroma de 
lapte si vanilie.Graficul de livrare - 
1/15zile

18147,50

15000000-8 Iaurt natural fara adaos 
de fructe si zahar 2,5-5,0 
% grasime, ambalat (0,1- 
0,150) ambalaj ermetic.
Graficul de livrare 
1/72ore

5000 bucata

Iaurt natural fara adaos de fructe si 
zahar 2,5-5,0 % grasime, ambalat 
(0,1- 0,150) ambalaj ermetic.Graficul 
de livrare 1/72ore

15625,00

15000000-8
Paste făinoase scurte 
(pene,cornisoare,sfredelus) din 
soiuri de griu tare cat.A,  ambalaj (1 
kg), Graficul de livrare-1/15zile;                         

2800 kg

Paste făinoase scurte 
(pene,cornisoare,sfredelus) din soiuri 
de griu tare cat.A,  ambalaj (1 kg), 
Graficul de livrare-1/15zile;                         

38663,33

15000000-8 Paste fainoase 
(ineluse,fidea) din 
soiuri de griu tare cat.A  
ambalaj (1 kg) Graficul 
de livrare-1/15zile

600 kg
Paste fainoase (ineluse,fidea) din 
soiuri de griu tare cat.A  ambalaj (1 
kg) Graficul de livrare-1/15zile

9450,00

15000000-8 Zahăr, amb.1 kg;                                                               
Graficul de livrare-1/15 
zile;

7500 kg Zahăr, amb.1 kg;                                                               
Graficul de livrare-1/15 zile; 69062,50

15000000-8 Pasta de tomate 
(25%substanta uscata)
ambalaj 0,300-0,500 
,Grafic de livrare1/7zile

600 kg
Pasta de tomate (25%substanta 
uscata)ambalaj 0,300-0,500 ,Grafic de 
livrare1/7zile

14000,00

15000000-8 Orez (bob rotund), 
calitate superioară; 
(ambalaj 1-5 kg)    
Graficul de livrare-
1/7zile;

3400 kg
Orez (bob rotund), calitate 
superioară; (ambalaj 1-5 kg)    
Graficul de livrare-1/7zile;

38108,33

15000000-8 Hrișcă cal. Superioară  
(ambalaj 1-5 kg) Graficul 
de livrare-1/7 zile;

3250 kg Hrișcă cal. Superioară  (ambalaj 1-5 
kg) Graficul de livrare-1/7 zile; 43604,17

15000000-8 Fulgi de ovas de origine 
germană, c/s (ambalaj 
0,5 kg, hirtie). Grafic de 
livrare-1/7zile,

2050 kg
Fulgi de ovas de origine germană, 
c/s (ambalaj 0,5 kg, hirtie). Grafic de 
livrare-1/7zile,

25283,33

15000000-8 Crupe de mei, calitate  
superioară; (ambalaj 
1kg) Graficul de livrare-
1/7zile;         

1650 kg
Crupe de mei, calitate  superioară; 
(ambalaj 1kg) Graficul de livrare-
1/7zile;         

16981,25
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15000000-8 Crupe de Griș cal. 
superioară (ambalaj 1 
kg) Graficul de livrare-
1/7zile;                              

1900 kg
Crupe de Griș cal. superioară 
(ambalaj 1 kg) Graficul de livrare-
1/7zile;                              

13775,00

15000000-8 Malai extra, calitate 
superioară (ambalaj 1 
kg) Graficul de livrare-
1/7zile;

1600 kg
Malai extra, calitate superioară 
(ambalaj 1 kg) Graficul de livrare-
1/7zile;

11200,00

15000000-8 Crupe de arpacaș 
(calitate superioară), 
(ambalaj 1kg)      Graficul 
de livrare-1/7zile;

1200 kg
Crupe de arpacaș (calitate 
superioară), (ambalaj 1kg)      Graficul 
de livrare-1/7zile;

6700,00

15000000-8 Crupe de grîu (calitate 
superioară) (ambalaj 1 
kg)              

2200 kg Crupe de grîu (calitate superioară) 
(ambalaj 1 kg)              11550,00

15000000-8 Crupe de orz, calitate 
superioară (ambalaj 1 
kg) Graficul de livrare-
1/7zile;               

1400 kg
Crupe de orz, calitate superioară 
(ambalaj 1 kg) Graficul de livrare-
1/7zile;               

7816,67

15000000-8 Mazăre uscată (bob 
intreg), c/s (ambalaj 1kg) 
Graficul de livrare-1/luna;

1250 kg
Mazăre uscată (bob intreg), c/s 
(ambalaj 1kg) Graficul de livrare-1/
luna;

6916,67

15000000-8 Fasole uscate albe 
(ambalaj 1 kg).Graficul 
de livrare 1/1luna.

250 kg Fasole uscate albe (ambalaj 1 kg).
Graficul de livrare 1/1luna. 5208,33

15000000-8 Mazare verde 
conservata,c/c,amb.05-
0,8l,Grafic de livrare1/7 
zile,

950 kg Mazare verde conservata,c/c,amb.05-
0,8l,Grafic de livrare1/7 zile, 14250,00

15000000-8 Ulei vegetal  deodorat, 
rafinat (ambalaj 1-5 l) 
Graficul de livrare-1/luna;                                  

2350 kg
Ulei vegetal  deodorat, rafinat 
(ambalaj 1-5 l) Graficul de livrare-1/
luna;                                  

50035,42

15000000-8 Peltea din fructe                                                      
Graficul de livrare-1/luna; 700 kg Peltea din fructe                                                      

Graficul de livrare-1/luna; 15073,33

15000000-8 Magiun de mere 
dens(borcan0,380-1kk)
Grafic de livrare 1/10zile

600 kg Magiun de mere dens(borcan0,380-
1kk)Grafic de livrare 1/10zile 9480,00

15000000-8 Gem de caise si gutui 
(botcan 0,300-0,380gr) 
Grafic de livrare 1/luna

250 kg Gem de caise si gutui (botcan 0,300-
0,380gr) Grafic de livrare 1/luna 7291,67

15000000-8 Suc de rosii (ambalaj 2l) 
grafic de livrare 1/10 zile 400 litru Suc de rosii (ambalaj 2l) grafic de 

livrare 1/10 zile 4023,33

15000000-8 Suc de 
mere,limpezit,natural,fara de 
zahar(ambalaj 1l) .Grafic de 
livrare 1/10zile

7800 litru
Suc de mere,limpezit,natural,fara de 
zahar(ambalaj 1l) .Grafic de livrare 
1/10zile

98150,00

15000000-8 Suc de mere, limpezit, 
natural fara adaus de 
zahar (ambalat de 0,2 l)   
Graficul de livrare-1/luna; 

1800 bucata
Suc de mere, limpezit, natural fara 
adaus de zahar (ambalat de 0,2 l)   
Graficul de livrare-1/luna; 

11700,00

15000000-8 Ceai negru (frunze 
mascate) cal.sup.
(ambalaj 100 gr.)   
Graficul de livrare-1/luna; 

165 kg
Ceai negru (frunze mascate) cal.
sup.(ambalaj 100 gr.)   Graficul de 
livrare-1/luna; 

17600,00

15000000-8 Cafea din cereale                                             
Graficul de livrare-1/luna 120 kg Cafea din cereale                                             

Graficul de livrare-1/luna 16500,00
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15000000-8 Drojdii, presate în 
pachet de 100gr
.                             Graficul 
de livrare-1/10zile;

140 kg Drojdii, presate în pachet de 100gr.                             
Graficul de livrare-1/10zile; 6766,67

15000000-8 Sare iodată;  
(ambalaj 1 kg)                             
Graficul de livrare-1/luna; 

1300 kg Sare iodată;  (ambalaj 1 kg)                             
Graficul de livrare-1/luna; 3954,17

15000000-8 Paste fainoase integrale 
cat,1.Ambalaj 0,5-1,0kg.
Grafic de livrare 1/7zile

300 kg
Paste fainoase integrale cat,1.
Ambalaj 0,5-1,0kg.Grafic de livrare 
1/7zile

6250,00

15000000-8 Oţet de masa 9%;                                                         
Graficul de livrare-1/luna 350 litru Oţet de masa 9%;                                                         

Graficul de livrare-1/luna 1621,67

15000000-8 Piper negru măcinat, 
(ambalaj pachete 50-100 
gr.) Graficul de livrare-1/
luna                

4 kg
Piper negru măcinat, (ambalaj 
pachete 50-100 gr.) Graficul de 
livrare-1/luna                

546,67

15000000-8 Frunze de dafin, (ambalaj 
pachete 10 gr.) Graficul 
de livrare-1/luna

4 kg Frunze de dafin, (ambalaj pachete 10 
gr.) Graficul de livrare-1/luna 483,33

15000000-8 Aperetiv de dovlecei 
(ambalaj 0,5-1kg)  
Graficul de livrare-1/15 
zile                       

300 kg Aperetiv de dovlecei (ambalaj 0,5-
1kg)  Graficul de livrare-1/15 zile                       5075,00

15000000-8 Prune uscate, c/s  
ambalaj - saci din 
hirtie 5-10 kg, Graficul 
de livrare-1/1luna, 
I-trimestru                    

350 kg
Prune uscate, c/s  ambalaj - saci din 
hirtie 5-10 kg, Graficul de livrare-
1/1luna, I-trimestru                    

7778,75

15000000-8 Mere uscate, c/s  ambalaj 
- saci din hirtie 5-10 
kg  Graficul de livrare-
1/1luna, I-trimestru                  

350 kg
Mere uscate, c/s  ambalaj - saci din 
hirtie 5-10 kg  Graficul de livrare-
1/1luna, I-trimestru                  

7778,75

15000000-8 Stafide aurii, cat. 
Superioară, ambalaj pînă 
la 1 kg, Graficul de livrare 
- 1/15 zile 

450 kg
Stafide aurii, cat. Superioară, ambalaj 
pînă la 1 kg, Graficul de livrare - 1/15 
zile 

26925,00

15000000-8 Cartofi , diametru > 6cm, 
fără semne de alterare. 
Ambalate 20kg.,spalate. 
Graficul de livrare-1/10 
zile.   I-trimestru

16500 kg

Cartofi , diametru > 6cm, fără semne 
de alterare. Ambalate 20kg.,spalate. 
Graficul de livrare-1/10 zile.   
I-trimestru

55000,00

15000000-8 Ceapă  diametru > 5 cm, 
fără semne de alterare , 
Graficul de livrare-1/10 
zile,I-trimestru            

2400 kg
Ceapă  diametru > 5 cm, fără semne 
de alterare , Graficul de livrare-1/10 
zile,I-trimestru            

10000,00

15000000-8 Morcov diametru >5cm, 
fără semne de alterare      
Graficul de livrare-1/10 
zile, I-trimestru

2500 kg
Morcov diametru >5cm, fără semne 
de alterare      Graficul de livrare-1/10 
zile, I-trimestru

10416,67

15000000-8 Sfeclă roșie >200gr., 
fără semne de alterare, 
Graficul de livrare-1/10 
zile, I-trimestru                           

2400 kg
Sfeclă roșie >200gr., fără semne de 
alterare, Graficul de livrare-1/10 zile, 
I-trimestru                           

6000,00
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15000000-8 Varză proaspătă >1kg, 
fără semne de alterare , 
Graficul de livrare-1/10 
zile I-trimestru                    

2600 kg
Varză proaspătă >1kg, fără semne de 
alterare , Graficul de livrare-1/10 zile 
I-trimestru                    

8666,67

15000000-8 Verdeaţă (pătrunjel, 
mărar) prospătă fără 
semne de alterare   
Graficul de livrare-1/3 
zile

360 kg
Verdeaţă (pătrunjel, mărar) prospătă 
fără semne de alterare   Graficul de 
livrare-1/3 zile

14676,00

15000000-8 Conopida proaspata, 
fara semne de alterare. 
Graficul de livrare 1/10 
zile

200 kg Conopida proaspata, fara semne de 
alterare. Graficul de livrare 1/10 zile 3833,33

15000000-8 Mere proaspete, cat. 
extra, calibrate (180-
200 g c/s), fără semne 
de alterare.  Graficul 
de livrare - 1/7 zile 
I-trimestru

3100 kg

Mere proaspete, cat. extra, calibrate 
(180-200 g c/s), fără semne de 
alterare.  Graficul de livrare - 1/7 zile 
I-trimestru

17230,83

15000000-8 Banane, calibrate 180-
200 gr., fără semne 
de alterare.Graficul 
de livrare - 1/7 zile, 
I-trimestru

2400 kg
Banane, calibrate 180-200 gr., fără 
semne de alterare.Graficul de livrare - 
1/7 zile, I-trimestru

40440,00

15000000-8 Portocale calibrate 
(200-220gr.).Graficul de 
livrare 1/7zile. I trimestru.

300 kg
Portocale calibrate 
(200-220gr.).Graficul de livrare 
1/7zile. I trimestru.

5500,00

15000000-8 Greifruct calibrat (250-
300gr.)Graficul de livrare 
1/7zile. I trimestru

300 kg Greifruct calibrat (250-300gr.)Graficul 
de livrare 1/7zile. I trimestru 5500,00

15000000-8 Apa naturala 
necarbogazoasa in 
ambalaj de 0,5 l,rezidiu 
sec 85mg/l.Grafic de 
livrare 1/7zile

1500 litru
Apa naturala necarbogazoasa in 
ambalaj de 0,5 l,rezidiu sec 85mg/l.
Grafic de livrare 1/7zile

7125,00

15000000-8 Apa minerala 
necarbogazoasa in 
ambalaj de 2l,rezidiu 
85mg/l,grafic 1/7 zile,

2000 litru
Apa minerala necarbogazoasa in 
ambalaj de 2l,rezidiu 85mg/l,grafic 
1/7 zile,

9766,67

15000000-8 Apa minerala 
necarbogazoasa in 
ambalaj de 5l,rezidiu 
85mg/l.Grafic 1/7zile,

18200 litru
Apa minerala necarbogazoasa in 
ambalaj de 5l,rezidiu 85mg/l.Grafic 
1/7zile,

94336,67

15000000-8 Apă în butelii de 19 litri, 
în decurs de 10 zile la 
comanda cumpărătorului

11300 litru Apă în butelii de 19 litri, în decurs de 
10 zile la comanda cumpărătorului 23070,83

15000000-8 Smîntînă cu 
bifidobacterii (15%), 
ambalaj 0,5 kg Graficul 
de livrare-1/72 ore;

3450 kg
Smîntînă cu bifidobacterii 
(15%), ambalaj 0,5 kg Graficul de 
livrare-1/72 ore;

90850,00

15000000-8 Chiflă din făina de grîu, 
calitate superioară, 
foietaj, cu magiun ( 80 
-100 gr),ambalată, grafic 
de livrare 2or/săpt.

3500 bucata

Chiflă din făina de grîu, calitate 
superioară, foietaj, cu magiun ( 80 
-100 gr),ambalată, grafic de livrare 
2or/săpt.

7291,67
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15000000-8 Chiflă din făina de grîu, 
calitate superioară, 
cu stafide ( 80 -100 
gr),ambalată, grafic de 
livrare 2or/săpt.

3500 bucata

Chiflă din făina de grîu, calitate 
superioară, cu stafide ( 80 -100 
gr),ambalată, grafic de livrare 2 or/
săpt.

7291,67

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic

II. Alte informații:

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

Trim IV 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Nu se aplică

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1618319058371 din 10.09.2021  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani
Localitate or.Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa or.Rîșcani, str.Independeței 38
Număr de telefon/fax 0(256)2-20-58
E-mail crr.achizitii.md@mail.ru
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact Tașciuc Liliana
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 Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție ”Lucrări de întreținere a drumurilor”
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1618319058371 

Data publicării: 14.04.2020
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1618319058371 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

 
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-1618319058371 din 28.05.2021 și din 29.06.2021 s-a decis atribuirea contractu-
lui de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Magistrala Nord”
IDNO 1011607000998
Date de contact 

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

or.Drochia, str.Gudanov 15, tel:0(252)2-59-
02; fax:0(252)2-59-07; e-mail; magistrala-
nord@inbox.ru  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Denumire SRL”Corsag”

IDNO 1004600029396
Date de contact 

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

Or.Edineț, s.Parcova, tel:069310092

spiridon.sau@corsag.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 158 M 5 drum de acces spre 
s.Alunis

45000000-7 1 Nr.46 din 
10.06.2021

819 353,19

2 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 150 G 26 drum de acces spre 
s.Malinovscoe

45000000-7 1 Nr.47 din 
10.06.2021

1 042 882,96
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3 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 145 R 7 drum de acces spre 
s.Păscăuți

45000000-7 1 Nr.48 din 
10.06.2021

802 873,23

4 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 159 M 5 drum de acces spre 
s.Sverdiac

45000000-7 1 Nr.49 din 
10.06.2021

703 286,40

5 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 140 drum de acces spre 
s.Horodiște

45000000-7 1 Nr.50 din 
10.06.2021

728 749,38

6 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 151.1 drum de acces spre 
or.Rîșcani

45000000-7 1 Nr.51 din 
10.06.2021

155 397,41

7 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 121 Mihăileni - Nicoreni

45000000-7 1 Nr.52 din 
10.06.2021

786 494,48

8 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 151 Rîșcani G 26

45000000-7 1 Nr.53 din 
10.06.2021

989 869,15

9 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 155 drum Rîșcani - Răcăria

45000000-7 1 Nr.60 din 
07.07.2021

839 472,06

10 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 135 drum de acces spre 
s.Borosenii Noi

45000000-7 1 Nr.61 din 
07.07.2021

947 014,66

11 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 161 R 12 Grinăuți - Ciobanovca

45000000-7 1 Nr.62 din 
07.07.2021

693 040,06

12 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 
L 147 Șaptebani - Gălășeni

45000000-7 1 Nr.63 din 
07.07.2021

1 300 027,45

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 43 din 09.09.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail turcan@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Natalia Țurcan
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)

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea 
de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și 
exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 
naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam 
amplasate teritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, 
Dondușeni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1625643493214
Data publicării: 07.07.2021

Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1625643493214?tab=contract-
notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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-1625643493214 din 04.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire

IPS ”Corsag” SRL
IDNO 1004600029396

Date de contact 

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

r.Edineț, s.Parcova

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a 
drumurilor publice naționale cu 
îmbrăcăminte rutieră din macadam 
amplasate teritorial în raioanele 
Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni

45233160-8

1 06-14/229

din 

09.09.2021

5 022 499,85

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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



40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 775 OCTOMBRIE 2021, MARȚI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 45 din 10.09.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail turcan@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Camelia Popovici
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)

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea 
de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și 
exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul 
R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1626955052814

Data publicării: 22.07.2021
https://e-licitatie.md/achizitii/26161 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. ocds-b3wdp1-MD-1626955052814 din 24.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire

S.A.,,Drumuri Bălți,,

IDNO 1003602008028

Date de contact 

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

Mun. Bălți, str. Decebal 133 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a îmbrăcămintei 
rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, 
km 0-33,47 (sector km 17,79-km 
18,262)

45233142-6

1 06-14/231

din 

09.09.2021

19 198 946,45

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 19/1 din 13.09.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni
Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO 1007601009990
Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon/fax 022326976
E-mail info@stauceni.md, achizitii.stauceni@gmail.com
Pagina web oficială www.stauceni.md 
Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Servicii de proiectare □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de execuție a 10 stații de așteptare
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1629288685386

Data publicării:18.08.2021
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1629288685386?tab=contract-notice

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

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

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
19/1 din 06 septembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Ginacom SRL
IDNO 18600035593
Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-3717, S.Galesti, r-l Straseni, 

telefon/fax: 078533533, 

e-mail: ginacom.companie@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lucrări de execuție a 10 stații de 
așteptare 45200000-9

10 buc  98 din 13.09.2021

635 170,63

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 1  din 10.09.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-908; 022-820-954 / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact Dmitri Romanescu
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)

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de 
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.

Date cu privire la procedura de atribuire 

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Conexiuni și elemente de contact
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1625558573055

Data publicării: 06.07.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1625558573055?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 23.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant: 

Denumire VEC S.R.L.
IDNO 100З600133162
Date de contact 

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

MD-2065, str. Bulgară 19, of. 3, mun. Chisinau 
Telefon: 022507888; e-mail: assa@vec.md; www.vec.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. Lotul nr. 1: RACK IT 
pentru Centrele de Date

31224000-2

20 bucăți
Nr. 133 din 
06.09.2021 3 799 200,00 MDL2. Lotul nr. 2: Rack Power 

Distribution Unit (PDU) 
pentru Centrele de Date

50 bucăți

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 1  din 10.09.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică

Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări 

Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-908; 022-820-954 / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact Dmitri Romanescu
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)

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate 
are scopul de a asigura administrarea, menținerea 
și dezvoltarea infrastructurii de 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.

Date cu privire la procedura de atribuire 

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de deservire a sistemelor de electricitate, de 

climatizare și a generatoarelor pentru camerele de 
servere

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628183270050
Data publicării: 05.08.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1628183270050?tab=contract-notice
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 26.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant: 

Denumire VEC S.R.L.
IDNO 100З600133162
Date de contact 

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

MD-2065, str. Bulgară 19, of. 3, mun. Chisinau 
Telefon: 022507888; e-mail: assa@vec.md; www.vec.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1.

Lotul nr. 1: Servicii de deservire 
a sistemelor de electricitate, de 
climatizare și a generatoarelor 

pentru camerele de servere

50532000-3 12 luni Nr. 134 din 
06.09.2021 479 995,20 MDL

Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. MD-1625655943398 din 13.09.2021 „Distincții” 

                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-712, 022-409-748
E-mail anp@anp.gov.md, mariana.leu@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Chetrean Maria

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri 
Obiectul de achiziție Distincții
Anunțul de participare Nr.:MD-1625655943398, ocds-b3wdp1-

MD-1625655943398 
Data publicării: 08.07.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1625655943398?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite Total: 2
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. MD-1625655943398 din 04.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire SRL Attributum 
IDNO 1003600000796
Date de contact 

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

Coveșnicov Alexandr,Chișinău, str. Mircea 
cel Bătrîn/12, ap. 49; attributum17@mail.ru;                                                                          
022-380 705; 069184290.

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Crucea

„Ofițer Emerit”

18500000-4

200 buc

8 COP din 
13.09.2021

48 000,00

2 Medalia „Pentru

Devotament”
200 buc 48 000,00

3 Medalia „Pentru Cooperare” 100 buc 21 000,00
4 Medalia comemorativă

„25 de ani de la înființarea 
sistemului administrației 

penitenciare”

600 buc 144 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 02 din 13.09.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante CANCELARIA DE STAT
Localitate mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1006601001067
Adresa Piața Marii Adunări Naționale, 1

Număr de telefon/fax 022/250-231

022/250-231
E-mail ana.mistreanu@gov.md
Adresa de internet https://cancelaria.gov.md/ 
Persoana de contact Ana Mistreanu

ana.mistreanu@gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Legea nr. 258/2020 bugetului de stat pentru anul 
2021;

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor 
și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri V        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lot II - Piese de schimb
Anunțul de participare Nr: 21041556

Data publicării: 06.07.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-
b3wdp1-MD-1625567368810

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 
Nr. oferte primite Total: 3

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

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. 08 din 29.07.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/ licitație electronică ofertan-
tului:

Denumire ”ACCENT ELECTRONIC” S.A.

IDNO 1003600023124
Date de contact 

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

(022) 234-569

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

 
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Piese de schimb pentru 
calculatoare și echipament 
periferic

30200000-1 Bunuri Nr. 3 din 
08.09.2021 233 868,00 lei

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

3. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

Nu V        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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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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ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Nr. 03 din 26.07.2021 1. 
Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală economie, comerţ și turism a CMC

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1020601000059

Adresa Str.Columna, 106, mun.Chișinău

Număr de telefon/fax + 373(22)22 00 21, + 373(22)22 63 38

E-mail sef.dgect@cmc.md

Adresa de internet

Persoana de contact Coroleţchi Liliana, 022-22 23 27, smip.dgect@cmc.md

Tipul autorităţii contractante și obiectul principal de activitate

(dacă este cazul, menţiunea câ autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia 
implică o altă formă de achiziţie comună)

Autoritate publică locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

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

In temeiul art. 56 alin. 1 lit. a) din Legea nr 131/2015 pri-
vind achiziţiile publice și pct. 128 alin. (1) din Hotărîrea 
de Guvern nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura 
de negociere.

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ acordului-cadru Bunuri □

Servicii V

Lucrări □

Obiectul de achiziţie Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate în ve-
derea stabilirii oportunităţilor de iniţiere/desfășurare 
a unor parteneriate public- private privind ’’Recon-
strucţia capitală a telefericului din str. Nicolae H. Cos-
tin până la str.

Calea leșilor” și amenajarea zonei adiacente
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Anunţul de participare Nr.: -

Data publicării: -

Link: -

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preţ □ Cel mai bun raport cali-

tate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziţii □ Licitaţie electronică □

Nr. oferte primite Total: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat:

Pe cale electronică:

3.  Date cu privire Ia atribuirea contractelor de achiziţie/acordului-cadru:

In urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
29 din 06.07.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L „ ABP PROJECT”

IDNO 1014600033363

Date de contact

(adresa/ telefon1 fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 33, 
of. 7 Telefon: 069269425 E-mail: abadiumd@yahoo.com

întreprindere mică sau mijlocie Da V Nu □

Asociaţie de operatori economici

(societate mixtă, consorţiu sau altele)

Da □ Nu V

Subcontractanţi

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □ Nu V
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Loturile atribuite:

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

4.  Alte informaţii:

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

UE

Nu V

Da □

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

Nu V

Data (datele) și referinţa (referinţele) publicărilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chișinău. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124. MD-2001;

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

c-mail: contestatii(ă),ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

Notă: Anunţurile de atribuire se publică în Buletinul achizi(iilor-pyfolTâej№:tel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informaţia cu privire la finalizarea procedurii de achiziţie publică prin atribuirea contractului de achi-

ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (ari. 30 al Legii nr. 

131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    16      din__10.09.2021___             

    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr.7
Număr de telefon/fax 0236 22577
E-mail primăria_ungheni@yahoo.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală în varianta albă – pietriș 

str. I. Ciachir, str. Independenței, str. C. Moruzzi din mun. 
Ungheni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1626765586138

Data publicării: 20.07.2021
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1626765586138?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 4

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

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. __19__ din ___13.08.___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire SA”Drumuri-Strășeni”
IDNO 1003600111971
Date de contact 

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

mun. Strășeni, str. Orhei, nr. 1,  telefon 069487423

office.drumuristraseni@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație capitală 
în varianta albă – pietriș str. I. 
Ciachir, str. Independenței, str. C. 
Moruzzi din mun. Ungheni

45200000-9 1 set nr. 199 din 
20.08.2021

709967,93

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 3 din 09.09.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Rîșcani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1007601009853

Adresa MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3

Număr de telefon/fax 022441098, 022441191

E-mail pretura.riscani@gmail.com

Adresa de internet www.rascani.md

Persoana de contact Vlad MELNIC, Mihail FURCULIŢĂ

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)

Pretura sectorului Rîșcani

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform Legii 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile 
publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri □  

Servicii □  

Lucrări V

Obiectul de achiziție Lucrări publice de reabilitare prin irigare a aliniamentului 
stradal de pe bd. Moscova, inclusiv reconstrucţia și 
reparaţia gardului

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1624883468321
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21041291
Data publicării: 28 iunie 2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț V

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 6 din 03.08.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Irion Company” S.R.L.
IDNO 1016600030506
Date de contact 

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

Adresa: mun.Chișinău, str.Valea Crucii, 9/2                       tel: 
062002222, 060229999                                                           e-
mail: irion.srl@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da V (mică)  Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări publice de reabilitare prin 
irigare a aliniamentului stradal de pe 
bd. Moscova, inclusiv reconstrucţia și 

reparaţia gardului

45200000-9 1 proiect -  
lucrări

Nr.49 din data 
09.08.2021

727 785,10

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 27.09.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Curtea Supremă de Justiție
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO 1006601004183
Adresa str. M. Kogălniceanu, nr. 70
Număr de telefon 022-22-38-40
Număr de fax 022-22-19-94
E-mail csj.tender@csj.md,
Adresa de internet www.csj.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Agache Dumitru 

068697575, csj.tender@csj.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparaţie- înlocuirea ferestrelor în sediul 

CSJ, 

str. P. Rareş 18. (Conform caietului de sarcini).
Cod CPV 44221100-6, 45421132-8
Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA) 280 000,00 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628512664370
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/
tender/21042945/lot/11522525/

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1628512664370?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 09.08.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu se aplică  

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

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

Nu 
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Sursa de finanțare Buget de stat 

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

26.08.2021.   

Denumirea operatorului economic “Mobiclass” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 29

Data: 03.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 270 000,00

Cu TVA: 324 000,00
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 30 zile. 

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu 

48 600,00 lei cu TVA.
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost aplicate.

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)

Lucrări de reparaţie- înlocuirea ferestrelor în sediul CSJ, str. P. Rareș 18. (Conform caietului de sarcini). Conform 
contractului Nr. 29 din 03.09.2021 au fost achiziţionate, iniţial, 40 bucăţi(ferestre) în valoare totală 324 000,00 
lei  cu TVA. În urma modificării contractului nominalizat prin încheierea acordului aţional nr. 01 din 27.09.2021, 
de majorare a valorii contractului, s-a decis procurarea a încă 6 bucăţi(ferestre) în valoare totală de 48 600,00 lei 
cu TVA. Suma totală a contractului, în urma modificărilor este 372 600,00 lei cu TVA.__________________ _____
___________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma desfășurării procedurilor de achiziţii publice prins SIA „RSAP” MTender și obţinerii ofertelor avantajoase, 
ca rezultat al acumulării economiilor financiare la articolul „Reparaţii capitale ale clădirilor”, grupul de lucru în 
domeniul achiziţiilor publice al CSJ, conducându-se de prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, a decis încheiere acordului aţional nr. 01 din 27.09.2021, privind  majorarea valorii 
contractuale.__________________________

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a 
decis încheierea acordul adiţional privind modificarea contractului nr. 29 din 03.09.20201 prin 
majorarea valorii contractuale cu 48  600,00 lei cu TVA, echivalentul a 15 % din valoarea contractului 
iniţial._______________________________________________________________________________
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Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

“Mobiclass” S.R.L. 40 500,00 48 600,00

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____5_______ din _24.09.2021_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or.Tvardita
Localitate r-ul Taraclia
IDNO 1007601007538
Adresa or.Tvardita
Număr de telefon 0291-62-803
Număr de fax 0291-62-803
E-mail oficial contabilitate.md@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Jeleapova Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Produse alimentare pe perioada 01.07.2021-

31.12.2021
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1623231126630
Link:

Data publicării anunțului de participare 09.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

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

Nu □    Da □

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

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

№2 din 22.06.2021

Denumirea operatorului economic SRL Lapmol
SRL Docita-Prim
SRL Baguette
SRL Slavena-Lux
SRL Lovis-Angro

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 37, 38, 39, 40, 41
Data: 28.06.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:
Inclusiv TVA:
SRL Docita-Prim – 18644,6
SRL Baguette – 42960
SRL Lapmol – 79770
SRL Slavena-Lux – 82741,5
SRL Lovis-Angro – 45945,1
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Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante

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

        В результате проведения процедуры №21040591 были заключены договора на приобретение 
продуктов питания для детских садов города Твардица на второе полугодие 2021г. После поставки 
продуктов питания в июле месяце, экономический агент SRL Baguette обратился в примэрию г.Твардица 
с целью снять с себя обязательства по поставке продуктов питания. Данное решение он обосновал, 
тем, что у SRL Baguette только две позиции по поставке, а именно мясо говяжье и сосиски, поставка 
которых невыгодна для фирмы. В течение августа и сентября месяца поставки прекратились и рабочая 
группа приняла решение уменьшить оставшуюся сумму по данному контракту и расторгнуть договор с 
данным экономическим агентом.

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

SRL Baguette отправили в адрес примэрии г.Твардица письмо-прошение снять свою фирму с поставки 
продуктов питания для детских садов г.Твардица.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__5__din 24.09.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind __Micsorarea contractului__

Denumire 
operator economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL Baguette №10 24.09.2021 33008,68 39609,6

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___ din __27.09.2021__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Direcția Situații Excepționale mun.Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO 1006601004884
Adresa mun.Bălți, str.Păcii, 38
Număr de telefon 023123348
Număr de fax 023123472
E-mail oficial balti@dse.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Anna Voitcovschi, 079698247,

logistica.balti@dse.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Reparația capitală a acoperișului Postului salvatori și 

pompieri Costești
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 375606,52 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  : 21039450
Link: ocds-b3wdp1-MD-1620723458211

Data publicării anunțului de participare 11.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □   

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

28.05.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”SONRISA-SV”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 45

Data: 04.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:               254938,42 lei

Inclusiv TVA:         305926,10   
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 30.08.2021

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
  _Deviz de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor în sumă de  305926,10 lei 
__Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor în sumă de 305913,96 lei 
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
___ Deviz de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor în sumă de  305926,10 lei 
_   _Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor în sumă de 305913,96 lei 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

VII. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

S R L 
”SONRISA-SV”

1 20.09.2021 10,12 lei 2,02 lei

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____2______ din __24.09.2021___________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Negureni
Localitate s. Negureni, r-nul Telenești
IDNO 1012620011402
Adresa s. Negureni, r-nul Telenești
Număr de telefon 025860295
Număr de fax -
E-mail oficial larisacretu24@mail.ru 
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Crețu Larisa, 069667149, larisacretu24@mail.ru

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 acoperișului (Bloc Б) la 

Gimnaziul Negureni din s. Negureni 
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 808940,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1620371463153
Linkul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1620371463153

Data publicării anunțului de participare  14.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: buget local
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.05.2021

Denumirea operatorului economic Rom-Vic SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:12

Data: 09.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 401728,85

Inclusiv TVA: 482074,62
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 09.10.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Acord adițional nr.8 din 24.09.2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

  S-a luat decizia de a micșora contractul, pentru că s-au exclus lucrări de construcție a centurii de beton, desfacerea 
planșeelor de lemn ce constituie  în total 114836,99  lei, conform procesului verbal nr. 3 din 23.09.2021 __________
_________________________________________________________________  ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Norma de cherestea necorespunzatoare la astereala  tipului de învelitoare inclus în devizul investitorului și prețul 
majorat brusc de la momentul depunerii ofertei până la momentul executării lucrărilor. Toate modificările au fost 
coordonate cu Responsabilul Tehnic angajat de către Autoritatea Contractată.__ Act confirmativ proces-verbal din 
23 septembrie 2021____________________________________________ __________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._12_din _09.07.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _ Micșorarea valorii contractului  __
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Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Rom-Vic  SRL 08 24.09.2021 359148,31 430977,97
 
 
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 REFERITOR LA MODIFICAREA ANUNȚULUI 

PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

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

2. IDNO: 1002600024700

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

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

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

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

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

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

9. Modificările efectuate în Anunțul publicat în Buletinul achizițiilor publice nr. 75 din 28.09.2021, 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_75_1.pdf: se modifică pct. 11 ”Termenul-
limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare 
a pieței” prin prelungirea termenului-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor 
interesate în cadrul procesului de consultare a pieței - 18.10.2021 (inclusiv). 

Propunerile pot fi transmise prin email, pe adresa victoria.mihail.esanu@asp.gov.md.


