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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 29.09.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Colita ulceroasă și 
boala Crohn pentru anul 2023” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chiși-

nău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Macari Doina

Tel.: 022-222-490

E-mail: medicamente@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

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

sistemului de sănătate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
lot Cod CPV Denumire Lot Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan-
darde de referință

Valoarea estima-
tă fără TVA

1  33600000-6
Golimumab 

45 mg/0.45ml 
(Imcop)

Stilou in-
jector (pen) 
preumplut.

60

ATC L04AB06. Forma farmaceutica soluție injec-
tabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de 
administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou 

injector (pen) preumplut.Se acceptă medicamen-
te autorizate în Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor. Tranșe de livrare: I tranșă:  
50% Februarie 2023, II tranșă: 50% Iulie 2023.. 

1086365,39

2 33600000-6
Golimumab 
50 mg/0.5ml 

(Imcop)

Seringa 
preumpluta 300

ATC L04AB06. Forma farmaceutica Solutie 
injectabila in seringa preumpluta. Mod de ad-
ministrare s/cutan. Unitatea de masura seringa 

preumpluta.Se acceptă medicamente autorizate 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii 

ofertelor). Tranșe de livrare: I tranșă:  50% Februa-
rie 2023, II tranșă: 50% Iulie 2023.

5308324,42
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Tratamentul Bolii Crohn (SCR):

3  33600000-6 Adalimumabum 
40 mg/0,8 ml

Seringa 
preumpluta 300

ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringa 
preumpluta. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de 
masura seringa preumpluta.Se acceptă medicamente 
autorizate în Republica Moldova (la momentul deschi-
derii ofertelor). Tranșe de livrare: I tranșă: 50% februa-

rie- martie 2023, II tranșă: 50% iulie-august 2023.

884155,65

4 33600000-6 Infliximabum 
100 mg Flacon 350

ATC L04AB02. Forma farmaceutica Pulbere/liofilizat 
pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura flacon.Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica Moldova (la mo-
mentul deschiderii ofertelor). Tranșe de livrare: I tranșă: 
50% februarie- martie 2023, II tranșă: 50% iulie-august 

2023.

2399930,40

5 33600000-6 Vedolizu-
mabum 300 mg Flacon 90

ATC L04AA33. Forma farmaceutica Pulbere/liofilizat 
pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura flacon.* În cazul 
ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), operato-
rul economic participant va prezenta: 

1.Certificat GMP – copie, 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).Tranșe de 

livrare: I tranșă: 50% februarie- martie 2023, II tranșă: 
50% iulie-august 2023.

2962199,81

Tratamentul Colitei ulcerative (SCR):

6 33600000-6 Golimumab 50 
mg/0,5ml (SCR)

Seringa 
preumpluta 280

ATC L04AB06.. Forma farmaceutica Sol. inj. in 
seringa preumpluta. Mod de administrare s/

cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.
Se acceptă medicamente autorizate în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
Tranșe de livrare: I tranșă: 50% februarie- martie 

2023, II tranșă: 50% iulie-august 2023.

4954436,13

7  33600000-6 Adalimumabum 
40 mg/0,8 ml

Seringa 
preumpluta 300

ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in 
seringa preumpluta. Mod de administrare s/

cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.
Se acceptă medicamente autorizate în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
Tranșe de livrare: I tranșă: 50% februarie- martie 

2023, II tranșă: 50% iulie-august 2023.

884155,65

8 33600000-6 Infliximabum 
100 mg Flacon 350

ATC L04AB02. Forma farmaceutica Pulbere/liofili-
zat pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 

Mod de administrare i/v. Unitatea de masura 
flacon.Se acceptă medicamente autorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschiderii 

ofertelor). Tranșe de livrare: I tranșă: 50% februa-
rie- martie 2023, II tranșă: 50% iulie-august 2023.

2399930,40

9 33600000-6 Vedolizu-
mabum 300 mg Flacon 90

ATC L04AA33. Forma farmaceutica Pulbere/liofilizat 
pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura flacon.* În cazul 
ofertării unui medicament neautorizat în Republica 

Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), operato-
rul economic participant va prezenta: 

1.Certificat GMP – copie, 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).Tranșe de 

livrare: I tranșă: 50% februarie- martie 2023, II tranșă: 
50% iulie-august 2023.

2962199,81

          Total: 23 841 697,65
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

Notă: Notă: Pentru tratamentul Bolii Crohn, autori-
tatea contractantă va achiziționa doar un lot din ur-
mătoarele loturi: nr. 3 Adalimumabum 40 mg/0,8 ml, 
nr. 4 Infliximabum 100 mg, nr. 5 Vedolizumabum 300 
mg, în rezultatul aplicării criteriului de atribuire “per lot, la 
prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor 
cerințelor”.

Pentru tratamentul Colitei ulcerative autoritatea 
contractantă va achiziționa doar un lot din următoa-
rele loturi: nr. 6 Golimumab 50 mg/0,5ml (SCR), nr. 
7 Adalimumabum 40 mg/0,8 ml, nr. 8 Infliximabum 
100 mg, nr.9 Vedolizumabum 300 mg în rezultatul 
aplicării criteriului de atribuire “per lot, la prețul cel mai 
scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor”.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re pentru contractul/contractele la care se referă anunțul 
de intenție

29.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

DA □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. 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 achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea necesarului de consumabile medicale pentru anul 2023

Nr.        __   din_______________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcanu 022 403 697 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 33140000-3
Lot 1: Absorbent CO2 
pentru aparat de ana-
estezie

300 canistre

Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu 
conținut redus de NaOH, granule rotunde 
de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, 
cu conținut redus de praf, schimbare de 
culoare de la alb spre violet.  

120 000,00

2 33140000-3

Lot 2: Adaptor Ref 
: YG-111T pentru 
conturul respirator 
compatibil cu sensor 
CO2,Ref: TG121T,Ni-
hon Kohden

30 Buc Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml 9 000,00

3 33140000-3
Lot 3: Azopiram pen-
tru probă la instru-
mentariu

60 Buc

Set de reactivi pentru detectarea 
urmelor ascunse de sânge pe instru-
mentele medicale, pregătite pentru 
sterilizare. 1 flacon cu Soluţie amido-
pirină în stabilizatpr alcool izopropilic 
- 90ml. 1 flacon cu soluţie clorhidrat 
de anilină în stabilizatorul alcool 
izopropilic - 10ml. Termenul de vala-
bilitate a soluţiei de lucru cel puţin 2 
luni la temperatura de +4 grade C.  
Azopiram pentru probă la instrumen-
tariu. 

3 600,00
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4 33140000-3 Lot 4: Clipătoare pen-
tru clipse LT-100 4 Buc Pentru clipse LT-100 Mîner ,lungimea 

200mm. 12 000,00

5 33140000-3 Lot 5: Clipătoare pen-
tru clipse LT-200 4 Buc Pentru clipse LT-200 Mîner ,lungimea 

200mm. 12 000,00

6 33140000-3 Lot 6: Clipse LT-100 17000 Buc LT-100 În bloc cîte 6 clipse, un aplica-
tor cu titlu gratuit. 102 000,00

7 33140000-3 Lot 7: Clipse LT-200 15000 Buc LT-200 În bloc cîte 6 clipse, un aplica-
tor cu titlu gratuit. 75 000,00

8 33140000-3
Lot 8: Electrod ne-
utral monoutilizabil  
copii

300 Buc pentru copii, suprafaţa pînă la 200 
cm2, cu cablu 3m. 15 000,00

9 33140000-3
Lot 9: Electrod ne-
utral monoutilizabil 
maturi

2000 Buc maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu 
cablu 3m. 100 000,00

10 33140000-3 Lot 10: Electrod steri-
zabil tip lama 94 Buc  pentru coagulare monopolara in 

adincime. Lunjimea 15cm 14 100,00

11 33140000-3 Lot 11: Electrozi  ECG  
copii 1500 Buc

pentru copii, 25-30mm, cu gel li-
chid, cu sensor Ag/AgCl cu conector 
presat, Material: Ţesătură poroasă, 
adezivă, fara latex PVC.

3 000,00

12 33140000-3 Lot 12: Electrozi ECG 
(adulți) 67000 Buc

1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 
2.Potriviți pentru: relaxare, stres și 
monitorizarea Holter ECG 
3.Fără latex 
4.Neiritanți pentru piele 
5.De unică folosință 
6.Mod de prindere tip clemă. 

134 000,00

13 33140000-3 Lot 13: Glucometru 50 Buc

Cu titlu gratuit Componenţa setului: 
1.1. Descrierea glucometrului:  a. Dis-
pozitiv portativ pentru determinarea 
nivelului de glicemie; b. Toate acce-
soriile și consumabilele dispozitivului 
trebuie să fie compatibile; c. Ecran 
LCD; d. Proces automat de măsurare; 
e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul 
probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsura-
re: 1mmol/l - 30mmol/l; g.Indicatorul 
nivelulului de baterie și alarma bate-
rie descărcată; h. Timpul de măsurare 
≤ 10 secunde; i. Memoria ≥ 500 teste; 
j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. 
Calibrare automată; l. Greutate mică; 
m. Alimentat de la baterie (tip AAA, 
AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înţepare 
cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. 
Geanta de transport pentru gluco-
metru și accesorii (ace, dispozitiv de 
înţepare, teste) 

100,00

14 33140000-3

Lot 14: Hîrtie pentru 
EKG compatibilă cu 
electrocardiograful 
model GE Mac-2000 

200 Buc
Hîrtie pentru EKG compatibilă cu 
electrocardiograful model GE Mac-
2000 

24 000,00

15 33140000-3

Lot 15: Hîrtie termo-
chimică,  compatibil 
cuaparat ECG, 
CardiofaxM, Nihon 
Kohden, EKG-1350K

65 Buc

gradata, carte, 210 mm x 140mm 
, compatibilă cu CardifaxM, Nihon 
Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie 
accentuat (rosu/roz inchis), cu delimi-
tarea clara a imprimeului

1 300,00
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16 33140000-3

Lot 16: Hîrtie termo-
chimică, 210mm 
x 40m m-z-11, 
compatibil cu Schiller 
AT-102 Plus

78 Buc

rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 
coli, termosensibila, pentru Schiller 
AT-102 Plus,  imprimeul sa fie accen-
tuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea 
clara a imprimeului

5 460,00

17 33140000-3

Lot 17: Hirtie ter-
mo-chimica, compa-
tibil cu EDAN  47mm 
x 30m 

500 Buc gradata, rulou, compatibilă cu EDAN  
47mm x 30m 7 500,00

18 33140000-3
Lot 18: Husa sterila 
p/u microscop chirur-
gical

500 Buc

Husa sterila p/u microscop 
chirurgical de tip”smartdra-
pe”REF:306028-0000-0000.Compati-
bila  cu microscopul chirurgical ZEISS 
Tivato 700. Cu cipul atasat de husa 
p/u activarea functiei”Smart drape:de 
la microscopul chirurgical mentio-
nat mai sus. De o singura utilizare.
Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de 
productie 2022.

230 000,00

19 33140000-3
Lot 19: Husa sterila 
pentru cateter trans-
venos central

20 Buc

80 cm în extensie,gofrat, compatibil 
cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter 
Swan-Ganz, electrod transvenos pen-
tru pacing)

2 000,00

20 33140000-3 Lot 20: Lama  10mm 10 Buc

 Unica folosinta pentru pensa bipola-
ra laparascopica 10 mm compatibila 
cu THERMOCUT LAMIDEY NOURY 
aflata in dotare  Compatibil cu  pensa 
bipolara laparascopica 10 mm la apa-
ratul MCB (LAMIDEY NOURY)

14 000,00

21 33140000-3 Lot 21: Lama 5 mm 10 Buc

 Unica folosinta pentru pensa bipola-
ra laparascopica 5mm compatibila cu 
THERMOCUT LAMIDEY NOURY aflata 
in dotare Compatibil cu  pensa bipo-
lara laparascopica 10 mm la aparatul 
MCB (LAMIDEY NOURY)

14 000,00

22 33140000-3 Lot 22: Lancete pen-
tru glucometre 100000 Buc Compatibile cu glucometrul oferit cu 

titlu gratuit 30 000,00

23 33140000-3 Lot 23: Matras chirur-
gical magnitic . 2 Buc

 Marimea nu mai putin de 25,4cm x 
40,6cm (10” x 16” ).  Autoclavabil pen-
tru fixarea instrumentelor in timpul 
operatiei ref cod  COVIDIEN 31140588 
sau echivalentul

10 000,00

24 33140000-3

Lot 24: Pungi sterili-
zare autoclav (tempe-
ratura 120-180 grade 
C. ) 250mmx200m

120 Buc
rulou 250mm x 200 m, pentru sterili-
zare cu abur la temperatura 120-180 
grade C. 

84 000,00

25 33140000-3

Lot 25: Pungi sterili-
zare autoclav (tempe-
ratura 120-180 grade 
C. ) 300mmx200m

120 Buc
rulou 300mm x 200 m, pentru sterili-
zare cu abur la temperatura 120-180 
grade C. 

108 000,00

26 33140000-3

Lot 26: Sensor pentru 
măsurarea saturaţiei 
de oxigen la deget 
(SpO2) adulti, p/u 
Drager Infiniti XL

400 Buc

 Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu 
pelicula adeziva, compatibil cu mo-
nitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie 
din materiale cu proprietăţi poroase. 
Unica folosinta. 

22 000,00

27 33140000-3

Lot 27: Sensor pentru 
măsurarea saturaţiei 
de oxigen la deget 
(SpO2) adulti, p/u 
Nihon Kohden

400 Buc

Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu 
pelicula adeziva,compatibil cu mo-
nitorul NIHON KOHDEN să nu fie din 
materiale cu proprietăţi poroase.Uni-
ca folosinta.

24 000,00
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28 33140000-3

Lot 28: Sensor pentru 
măsurarea saturaţiei 
de oxigen la deget 
(SpO2) pediatrice, p/u 
Nihon Kohden

100 Buc

Pediatric, fără latex, cu pelicula 
adeziva, compatibil cu monitorul 
NIHON KOHDEN să nu fie din ma-
teriale cu proprietăţi poroase.Unica 
folosinta.

8 000,00

29 33140000-3

Lot 29: Seringă opacă 
pentru infuzomat 
cu piston de cauciuc 
50ml

200 Buc

50 ml opacă pentru infuzomat cu pis-
ton de cauciuc,  pentru infuzia nitraţi-
lor, Conectare Luer-Lock Compatibilă 
cu Infuzomat Terumo 

5 000,00

30 33140000-3

Lot 30: Seringă trans-
parenta pentru infu-
zomat cu piston de 
cauciuc 50ml

22000 Buc

50 ml transparent pentru infuzomat 
cu piston de cauciuc, Conectare Lu-
er-Lock Compatibilă cu Infuzomat 
Terumo 

330 000,00

31 33140000-3 Lot 31: Set Level 1 
pentru infuzie rapidă 50 Buc

Set incalzire si administare fluide, set 
produs compatibil cu dispozitivul Le-
vel 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer 
with Integrated Air Detector/Clamp 
de Smiths Medical , care să corespun-
dă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 
1400 ml pe minută  

210 000,00

32 33140000-3

Lot 32: Sfere optice 
jetabile pentru sis-
temul de neuronavi-
gație 

300 Buc
Sfere optice jetabile pentru sistemul 
de neuronavigație. Compatibile cu 
echipamentul BrainLab Curve 

78 000,00

33 33140000-3
Lot 33: Sisteme de 
infuzie pentru pompa 
de infuzie

5000 Buc Protectie flux liber, compatibile cu 
pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800 750 000,00

34 33140000-3

Lot 34: Sisteme pen-
tru masurarea presi-
unii arteriale directe 
jetabile, tip “Combi-
trans”, 2linii p/u moni-
tor Dragaer

300 Buc

Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 
mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% 
Sensibilitatea min 4,0 kV,  Protecţie 
de impulsul defibrilatorulu suport 
pentru amplasarea si fixarea   sennzo-
rilor de presiune arteriala si  venoasa. 
Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip 
BBraun, aflat în dotare). 

270 000,00

35 33140000-3

Lot 35: Sisteme pen-
tru masurarea presi-
unii arteriale directe 
jetabile, tip “Combi-
trans”, 2linii p/u moni-
tor Nihon

1200 Buc

Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 
mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% 
Sensibilitatea min 4,0 kV,  Protecţie 
de impulsul defibrilatorulu suport 
pentru amplasarea si fixarea   sennzo-
rilor de presiune arteriala si  venoasa. 
Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip 
BBraun, aflat în dotare).

1 080 000,00

36 33140000-3 Lot 36: Spray p-u 
micromotor 15 Buc ulei - LUBRIOIL  750,00

37 33140000-3 Lot 37: Termomentru 
medical electronic 600 Buc

Tip: electronic  
Sfera de aplicare: axilar, rectal, oral  
Interval temperatura masurata: 36-43 
°C Eroare admisibila: 0.1 °C

24 000,00

38 33140000-3 Lot 38: Teste pentru 
glucometre 100000 Buc Compatibile cu glucometrul oferit cu 

titlu gratuit 200 000,00

39 33140000-3
Lot 39: Test-indicator 
de control al sterilitatii 
132/20 extern

20000 Buc

Indicator chimic de control al sterili-
zării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 
1000 buc, 1 registru de evidenţă a 
sterilizării

6 000,00

40 33140000-3
Lot 40: Test-indicator 
de control al sterilitatii 
132/20 intern

190000 Buc

Indicator chimic de control al sterili-
zării cu abur  132/20 intern. Ambalaj 
1000 buc, 1 registru de evidenţă a 
sterilizării

57 000,00



10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

41 33140000-3 Lot 41: Tonometre 
Aneroid cu Stetoscop 300 Buc

Tip umflare: mecanic 
• Domeniul de mãsurare: 0 – 299 
mmHg. 
• Precizie tensiune - ± 3 mm. Col. Hg. 
• Manometru metalic standard, fãrã 
știft de oprire cu sistem de fixare de 
manșetă. 
Manșetă - 25-36 cm, din material la-
vabil cu sistem de fixare tip ”velcro” și 
bridă pentru fixarea manometrului. 
• Parã si burduf: lavabile, cu valvă de 
dezumflare cu reglaj fin al debitului 
de aer evacuat 
Complectație: Tonometru, Stetoscop, 
Husă pentru păstrare. 
Garanție – minim 2 ani.  
Certificat - Calitate, Conformitate CE.

1 200,00

42 33140000-3 Lot 42: Fonendoscop 250 Buc
Fonendoscop rappoport Material : 
aluminiu Tip: dublu Lungime: 55 cm 
Diametrul de 5 mm

500,00

To-
tal: 4 196 510,00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: 

Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea ce-
rințelor solicitate, pe lot.

 
Alte informații:

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

-

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirur-
gie) pentru anul 2023   

Nr. 41 din 29.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

IDNO 1003600150783

Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Numărul de telefon/fax 022 403 697

Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Andrian CEBUC, 022 403 697

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 ac-
cesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Canti-
tate 

Unitate 
de mă-

sură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1

33
00

00
00

-0 Lot. 1 Cateter IAB 
MEGA 7.5 Fr 40 

cc cu kit de inser-
tie(152-162cm)

2 buc.

Cateter IABC  MEGA 7,5Fr. 40 cc (152-162 cm)lungi-
mea balonului 229mm , Insertion Kit and two statlo-
ck IAB  .  Ce include guidewier si dilatatore cpmpati-

bile cu pompa Maquet CS-300

33000,00

2

33
00

00
00

-0 Lot. 2 Cateter IAB 
Linear  7.5 Fr 40 

cc cu kit de inser-
tie(162-183 cm)

2 buc.
Cateter linear 40 cc 7.5 Fr. lungimea balonului -258 

mm (162-183 cm)-3buc.  Ce include guidewier si dila-
tatore cpmpatibile cu pompa Maquet CS-300

30833,33

22500,00

26012,50

3

33
00

00
00

-0

Lot. 3 Sensor de 
nivel (Terumo) 150 buc Compatibil cu aparat de CEC Perfusion Sistem Teru-

mo

4

33
00

00
00

-0

Lot. 4 Senzor de 
nivel (Maquet) 250 buc. Compatibile pentru aparatul de CEC HL20  - Da

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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5
33

00
00

00
-

0

Lot. 5 Consumabile 
pentriu Cellsaver 
compatibile cu 

aparatul Aotologus  
Medtronic

15 buc
Compatibila  cu aparatul Cellsaver  Autologus Me-
dtronic :.set de spalare,rezervor pentru colectarea 

sangelui,aspirator.
75000,00

6

33
00

00
00

-0 Lot. 6 Consumabile 
pt masurarea para-
metrilor echilibrului 
acido-bazic on-line 

la copii si adulti

50 buc. BMU Sensor 1/4”-40 buc,1/2-10buc 70833,33

7

33
00

00
00

-0 Lot. 7 Consumabile 
pt masurarea para-
metrilor echilibrului 
acido-bazic on-line 

la copii si adulti

50 buc. BMU Cell 1/4”-40 buc..3/8-10 buc. 33333,33

8

33
00

00
00

-0 Lot. 8 Set  consu-
mabile pentru plas-
mafereza la aparatul 

Nigale

1000 buc.

• Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la 
soluţia NaCl și soluţia anticoagulantă fiind asigurate 

cu clame; 
-ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai 

mica de 3 cm. 
ü integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de 

recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul 
clama si o distanta de 10 cm, 

ü asigurat cu clama  la punga de plasma. 
 amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramifi-

carea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica 
de 60 cm.    

• Sistemul de capisonare a acului post-donare cu 
utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent                                                           

Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 
80 cm de la bol- centrifuga.de la  ramificarea racordu-
lui Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm 
• Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transpa-

rent; 
• Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu  
4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de 

plastic,  asigurat cu element ce va permite fixarea 
recipientului în suport. 

• Container dublu pentru colectarea plasmei în vo-
lum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac 

polimer pentru conectarea la recipientul din plastic 
cu soluţie NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.
(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)

333333,33

9

33
00

00
00

-0

Lot. 9 Eprubete 
ACT-HR 1800 buc.

1 Casete pentru determinarea timpului activ de coa-
gulare la nivel inalt de heparina 

2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc,  2,0 ml sin-
ge-1200 buc. 

3.tip proba –singe integru 
4.material eprubeta –plastic 

           5.    compatibil cu aparatul Hemocron, Medtro-
nic

255000,00

10

33
00

00
00

-0

Lot. 10 Eprubete 
ACT -LR 200 buc

1 Casete pentru determinarea timpului activ de coa-
gulare la nivel scazut de heparina 

2.volumul probei -0.5 ml singe 
3.tip proba –singe integru 

4.material eprubeta –plastic 
           5.    compatibil cu aparatul  Hemocron.

28333,33
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateli-
ere protejate sau acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunde-
rea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

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

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale 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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea 

pieselor de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2022 etapa II

Nr. 40 din 29.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

IDNO 1003600150783
Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcanu, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute 
la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu 
se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

 
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
Piese de schimb pentru 
dispozitive medicale  
pentru anul 2022 etapa II

Conform specificațiilor tehnice/caietului de sar-
cini 2.053.982,22

Total: 2.053.982,22

 
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 □

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

 
Alte informații:

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea necesarului de consumabile medicale pentru cabinet cardiologie inter-
vențională pentru anul 2022 

Nr.  39  din_29.09.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

IDNO 1003600150783

Adresa Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29

Numărul de telefon/fax 022 403 697

Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcanu, 022 403 697
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 poa-
te fi accesată documentația de atribuire) www.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)

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea lot Canti-

tatea U/M Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estimativă 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte 

fără TVA), lei

1

33
14

00
00

-3

Lot 1 Balon pentru 
arterele carotide 25 buc

Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014”; Permite 
pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicat in 
leziunile cu predilectie carotide si renale; Profil de 
intrare virf 0,021”; diametre obligatorii 4,5,6,7 mm, 
cu Lungimi obligatorii de 15,20,30,40mm; Lungime 
de lucru a cateterului 142 cm (+/-2cm); compatibil 
cu categhid 6F; Compatibil cu teaca 4F; Diametrul 
shaftului distal 3,3F;Balonul si saftul distal cu strat 
acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Markeri radio-
opaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala 
de 10 atm(+/-2); RBP minim 14 atm(+/-2 ATM)

61.574,07

2

33
14

00
00

-3

Lot 2 Filtru distal 
pentru protectie em-
bolica 

20

Filtru distal pentru protectie embolica 
Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale 
membrelor inferioare 
• Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”) 
• 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible 
• Dispozitiv tip ,,Rapid exchange”  
• Fir de capturare incorporat (disponibil de 190cm 
sau 320cm) 
• 5 Markeri de vizibilitate 
• Ac pentru irigare inclus 
• Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma 
de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 
5, 6, 7mm 
• Hipotub conector flexibil pentru maxima perfor-
manta in zonele tortuoase 
• Filtrul are libertate de miscare longitudinala si 
rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce 
ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot 
induce vasospasm) 
• Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 
cm

278.207,96

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md


17

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

3

33
14

00
00

-3

Lot 3 Stent pentru 
artere carotide 30

Stent din nitinol, construit din doua straturi 
de mesa: macro-mesa externa si micro-mesa 
interna, care divizeaza celule mari in 16 celule 
mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 
mm2. Micromesa cu dimensiuni intre 20 si 
40 mm. Sistem de livrare 5F pentru toate 
dimensiunile din nomenclator. Flexibilitate 
superioara si apozitie excelenta fata de pere-
rtele vasului, cu pana la 50% repozitionabil si 
retractabil, dedicat pentru stenoze si disectii 
carotidiene. 
Sistemul de livrare: RX. 
Lungimea utila: 143 cm. 
Compatibilitate: arc ghid 0.014” si toate sis-
teme de protectie anti-emboli, teaca de 5 Fr 
sau cateter de ghidare de 7 Fr (pentru toate 
marimile ale stentului). 
Diametre: 5 - 10 mm sau 10 - 50 mm. 
Structura din mese impletite, care permite 
autoajustare in artere. 

814.968,00

Total 1.154.750,03

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

Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Nu-
mai 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 07 din 23.09.2022

 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat:

Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
IDNO 1003600078021
Adresa MD 3702 mun.Strășeni

str.Ștefan cel Mare, nr.1
Numărul de telefon/fax 0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02
Adresa de e-mail ale autorității contractante straseni@moldsilva.gov.md

iscstraseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante straseni.silvicultura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Margineanu, 069500301
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)

straseni.silvicultura.md

iscstraseni@mail.ru

straseni@moldsilva.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)

Întreprindere de Stat

Genul principal de activitate: 

silvicultură și cinegetică

II. 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), lei

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziție 

publică

1. 34113300-5 Automobil de teren 1 buc. Licitație 
publică 300000 IV trimestru

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

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

Nu 

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 scăzut

IV. Alte informații:

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

Pe parcursul anului de gestiune

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:straseni@moldsilva.gov.md
mailto:straseni@moldsilva.gov.md
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale 
al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor se va efectua în corespundere 
cu Regulamentul privind achiziționarea 
bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 
întreprinderile de stat, aprobat prin HG 
nr.351 din 10.06.2020, în vigoare din 
10.07.2020 (MO 165-176 din 10.07.2020).

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor

            publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, 

           în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 

          privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din  29 septembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Lăpușna
IDNO 1007601005752
Adresa r-ul.Hîncești,s.Lăpușna, str.Al.Lăpușneanu, 
Numărul de telefon/fax 0 269 51-2-36, 0 269 61-1-23
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabil.lapusna@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante lapusna.comuna.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chiosa Ion, 069061593 contabil.lapusna@

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1
45210000-2

Supravegherea tehnică 
pentru obiect “Asigura-
rea accesului locuito-
rilor la servicii publice 
calitative prin construc-
ția clădirii Primăriei”

1 serv.

Supravegherea tehnică 
pentru construcția clădirii 
Primăriei 85 810,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat 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 Prețul cel mai scăzut 

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______ din 30.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 09200000-1 Resurse energetice 
(cărbune) - Conform caietului de sarcini 736 666, 67

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesiona-
le;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

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

Septembrie - octombrie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

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 achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


24

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 16.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante primăria com. Dărcăuţi, r. Soroca

IDNO 1007601001558

Adresa com. Dărcăuţi, r. Soroca

Numărul de telefon/fax 023072336

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.darcauti@gmail.com

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

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

023072336

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

LOTUL I

1 45200000-9

Constructia retelei de 
alimentare cu apa in 
sat. Darcauti si  Mal-
cauti, raionul Soroca

Lucrare

Licitație publică deschisă privind 
achizitionarea lucrărilor Con-
structia retelei de alimentare cu 
apa in sat. Darcauti si  Malcauti, 
raionul Soroca

8461302,4

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de atribuire cel mai scăzut 
preț

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601001558
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II. Alte informații:

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

23.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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

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

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. 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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  12  din__26 septembrie 2022__

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

IDNO 1003600032782

Adresa MD 2005, mun. Chișinău, 

str. Romană, 1

Numărul de telefon/fax 022-263001/022-229927

Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera@crepor.org

Adresa de internet ale autorității contractante www.crepor.org

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Secția Achiziții Publice

 022/263130

achizitii.crepor@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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a 
Agenției Servicii Publice

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară,  confecțio-
narea mijloacelor ajutătoare tehnice, prestarea servi-
ciilor de reabilitare medicală și profesională

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unitate de 
măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1.48. Ascensor  (* din 
profitul anilor pre-
cedenți)

42400000-0 845042,21 Licitatie deschisă  Trimestrul II-III 2022.

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
1. Eligibilitatea ofertantului - Lipsa restanților 
față de bugetul public național - se exclude operato-
rul care nu și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impo-
zitelor, taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în Re-
publica Moldova;
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profe-
sionale – deținerea licenței sau autorizației de func-
ționare; 
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Alte informații:

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

Septembrie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică în trei runde cu 
apalicarea pasului minim de 1% din 
valoare totală a ofertei fără T.V.A.

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


28

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 19.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
IDNO 1006601000129
Adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 80
Numărul de telefon/fax 022 578 208/ 022 578 295
Adresa de e-mail ale autorității contractante secdep@mfa.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante https://mfa.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vadim Sobol

Vadim.sobol@mfa.gov.md

022 578 235
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 li-
ber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poa-
te fi accesată documentația de atribuire)

Vadim.sobol@mfa.gov.md

022 578  235

sl@mfa.gov.md

022 578 235

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 pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, MDL (pentru 

fiecare lot în parte)

Lotul nr. 1

1. 4800000-08 Stații de lucru 30 buc.

Tip stație – All-in-One;
Nou (nu refurbished);
CPU – minim 6 nuclee, 3.80GHz, genera-
ția 2020/2021/2022  ;
RAM – minim 1x8Gb, DDR4;
SSD – minim M.2 256Gb;
GPU – integrat;
Display (minim)   – 23 inch, FHD 
1920x1080;
Porturi (minim) – 1xGLAN, 1xHDMI/DP, 
4xUSB, 1xUSB type-C;
Securitate - Chip TPM 2.0;
Cameră web, Mic, Speakers;
Tastieră QWERTY și Mouse;
Windows 10 PRO;
Culoare - negru/gri;
Garanție – minim 36 luni;

600 000,00

mailto:secdep@mfa.gov.md
mailto:Vadim.sobol@mfa.gov.md
mailto:Vadim.sobol@mfa.gov.md
mailto:sl@mfa.gov.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - prețul cel mai mic și corespunderea cerințelor tehnice;

- DUAE;

- Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Lista fondatorilor

- Date despre participant

- Oferta (specificații tehnice și specificații de preț)

- Experiență similară;

- Garanția pentru ofertă;

- Garanția de bună execuție a contractului;

- Autorizare de la producător;

- Ultimul raport financiar;

- Neimplicarea în situații descrise în art. 18 al Legii privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Termen minim de garanție minim 36 luni
Alte informații:

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

27.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu

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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 04 din 30.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Selemet
IDNO 1007601008801
Adresa r-nul Cimișlia s.Selemet
Numărul de telefon/fax 024139236/024139835
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariaselemet@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://www.primariaselemet.com/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Badan/067139236
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 16700000-2 Tractor cu echipament 
atașat 1

Tractor cu echipament ata-
șat(incărcător frontal; lamă 
pentru dezăpezire și nivela-
re;impraștietor de ingrasemin-
t,nisip și material antiderapan-
t;remorcă cu o axă,basculabilă 
în 3 part;perie pentru dezapezi-
re;rezervor tractabil pentru apa 
potabilă)

1178517,15

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

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

Nu v

Da □



31

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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

Nu v

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț

Alte informații:

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

Trimestru IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu v

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 05 din 30 septembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cantemir
IDNO 1007601007150
Adresa Str. Trandafirilor 2, et. 3
Numărul de telefon/fax 027322639
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.cantemir@gmail.com     
Adresa de internet ale autorității contractante primariacantemir.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Puică Tatiana, 078308494

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

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

 

SIA”RSAP”

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de nivelul I

 
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 45232400-6

Lucrări de construcție a re-
țelei de canalizare și stației 
de pompare în sectorul 104 

al or. Cantemir

1 lucrare Conform caietului de 
sarcini

5 245 446,67

 
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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț

mailto:primaria.cantemir@gmail.com
mailto:puicatatiana@gmail.com
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II. Alte informații:

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

octombrie 2022

Se va lua în considerare data din SIA 
„RSAP”

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 R

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 Termenul de executare a lucrărilor va fi de 6 

(șase) luni;

Termenul de valabilitate a contractului va fi 
de 30.08.2023;

Valabilitatea ofertelor 90 (nouăzeci) zile.
Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _2_ din_30/09/2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP IFP “Chiril Draganiuc”

IDNO 1003600151724

Adresa Mun.Chișinău, str.Constantin Vîrnav 13

Numărul de telefon/fax 022 572 213
022 572 200

Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.ifp@gmail.com

Pagina web oficială a autorității contractante https://ifp.md/node/351

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lisenco Gabriela
022 572 213

achizitii.ifp@gmail.com

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

achizitii.ifp@gmail.com

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

Instituție Medico Sanitară Publică
Prestarea serviciilor medicale

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunurilor/ser-
viciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan-
darde de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul nr.1 Legume Clinica 
Chișinău 

75521.00

15
80

00
00

-6

Cartofi proaspeți

kg 4500

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea „Cerinţe-
lor de calitate și comercializare pentru fructe și legume 

proaspete” 
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor,  Luni - Joi 

de la 9:00-12:00, in ambalaj saci din plasa de 25 kg;  
 Cartofii trebuie să fie: 

1) intacți; 
2) sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu 
alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum); 

3) curați; 
4) tari; 

5) lipsiți de defecte externe sau interne care să afecteze 
aspectul general al produsului, calitatea și prezentarea în 

ambalaj, cum ar fi: 
a) pete maronii rezultate din expunerea la căldură; 

b) crăpături (inclusiv crăpături de creștere), tăieturi, urme 
de mușcături, lovituri sau asperități (numai pentru soiurile 
a căror coajă nu este aspră) mai mari de 4 mm adâncime; 
c) înverzire; culoarea verde-deschis care nu depășește 1/8 
din suprafață și care poate fi îndepărtată prin cojire nor-

mală nu constituie defect; 
d) defecte semnificative de formă; 

e) pete sub coajă de culoare gri-albastru sau neagră care 
depășesc 5 mm adâncime; 

f ) pătare ruginie, găuri sau miez negru ori alte defecte 
interne; 

g) atacul de râie comună și râie făinoasă să nu fie adânc de 
2 mm sau mai mult în cazul cartofilor tardivi; 

h) petele de râie comună superficiale nu trebuie să depă-
șească 1/4 din suprafața cartofului; 

i) vătămări datorate înghețului; 
6) fără umezeală externă anormală; 

7) fără miros sau gust străin;                        
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor,  Luni - Joi 

de la 9:00-12:00, in ambalaj saci din plasa de 25 kg
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15
80

00
00

-6

Sfeclă roșie de masă

kg 800

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea „Ce-
rinţelor de calitate și comercializare pentru fructe 

și legume proaspete” 
Rădăcina  proaspătă, întreagă,  sănătoasă, curată, 

fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare,     
fărăumeditate  excesivă  la  suprafață,  fără vătă-

mări, cu o formă și colorație tipică  pentru  sorturile  
de  sfeclă,  cu lungimea  de  tulpini  rămase  nu  
mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini. Se permit 

abateri de la forma tipică, dar nu urîte. Livrarea 2 
ori in saptamina conform comenzilor; Luni-Joi de 

la 9:00-12, in ambalaj saci din plasa 10-15 kg; 

15
80

00
00

-6

Varză albă proaspată

kg 2500

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la apro-
barea „Cerinţelor de calitate și comercia-
lizare pentru fructe și legume proaspete”                                                                                                                                       

                                   Varză trebuie să fie:categoria I  
1) sănătoase (se exclud produsele atinse de putre-
gai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
2) proaspete ca aspect; 

3) curate, fără materii străine vizibile; 
4) lipsite de dăunători; 

5) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
6) fără daune cauzate de îngheț; 

7) fără umezeală externă anormală; 
8) fără miros sau gust străin.Dezvoltarea și stadiul 
de maturare a verzei trebuie să fie de așa natură 

încât să-i permită: 
1) să reziste la transport și manipulare 

2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de 
destinație. 

  livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor 
Luni-Joi de la 9:00-12:0, in ambalaj saci din plasa 

15-20 kg

15
80

00
00

-6

Morcov de masă

kg 1000

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea „Cerinţe-
lor de calitate și comercializare pentru fructe și legume 

proaspete” 
Morcovii trebuie să fie de calitate superioară: 

1) întregi; 
2) sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu 
alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum); 

3) curați, fără materii străine vizibile; 
a) fără materii străine vizibile, în cazul în care sunt spălați; 
b) fără murdărie și impurități în exces, în cazul în care nu 

sunt spălați; 
4) lipsiți de dăunători; 

5) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
6) tari; 

7) neramificați, fără rădăcini secundare; 
8) nelemnoși; 

9) fără tendință de încolțire; 
10) fără umezeală externă anormală; 

11) fără miros sau gust străin; 
12) cu frunzele egalate sau tăiate la partea superioară a 

morcovului fără deteriorarea rădăcinii. 
Dezvoltarea și stadiul de maturare a morcovilor trebuie să 

fie de așa natură încât să le permită: 
1) să reziste la transport și manipulare; 

2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.                                                                                                         
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor Luni-Joi 

de la 9:00-12:0, in ambalaj saci din plasa 10-15 kg;

15
80

00
00

-6

Ceapă uscată kg 800

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la apro-
barea „Cerinţelor de calitate și comercia-
lizare pentru fructe și legume proaspete”                                                                                                                                       

                                  Ceapa trebuie să fie:Categoria I  
1) intactă; 

2) sănătoasă (se exclud produsele atinse de putregai 
sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru 

consum); 
3) curată, fără materii străine vizibile; 

4) fără daune produse de îngheț; 
5) suficient de uscată pentru utilizarea prevăzută  

6) fără tijă găunoasă sau dură; 
7) lipsită de dăunători; 

8) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
9) fără muguri vizibili în exterior; 

10) fără umezeală externă anormală; 
11) fără miros sau gust străin. 

Dezvoltarea de la stadiul de maturare a cepelor trebuie să 
fie de așa natură încât să le permită: 

1) să reziste la transport și manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație. 
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor Luni-Joi 

de la 9:00-12:0, in ambalaj saci din plasa 10-15 kg;
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Lotul nr.2 Fructe proaspete 
(Mere) Clinica Chișinău

6920.00
15

80
00

00
-6

Mere proaspete. kg. 1000

“HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea „Ce-
rinţelor de calitate și comercializare pentru fructe și 
legume proaspete”

 Merelor trebuie să fie:Categoria I – merele din 
această categorie trebuie să fie de bună calitate și 
caracteristice pentru soiul respectiv, care cuprinde 
o clasificare în funcţie de colorit și rugozitate.

1) întregi;

2) sănătoase; sînt excluse produsele atinse de pu-
tregai sau cu alterări din cauza cărora ar deveni im-
proprii pentru consum;

3) curate, lipsite de materii străine vizibile;

4) practic, lipsite de atacuri ale paraziţilor (dăună-
torilor);

5) fără dăunători;

6) să nu prezinte umiditate exterioară anormală;

7) să fie lipsite de mirosuri și/sau gusturi străina. 
Dezvoltarea și starea merelor trebuie să permită 
continuarea procesului de maturaţie, pentru a pu-
tea atinge gradul de maturitate adecvat, în funcţie 
de caracteristicile soiului respectiv.În scopul con-
tinuării procesului de maturaţie pe durata trans-
portării, merele trebuie să prezinte:un conţinut de 
substanţe solubile și un grad de fermitate satisfăcă-
toare; rezistenţă la transport și manipulare;sosirea 
în condiţii satisfăcătoare la locul de destinaţie.Livra-
rea 1  in saptamina  Joi de la  09:00-12:00  in ambalaj 
cutii 10kg-20kg”

Lotul.nr.3 Ouă Clinica 
Chișinău 52704.00

15
80

00
0-

6

Oua categoria A
buc 26100

Oua dietetice categ.A conform HG. nr.1208 din 
27.10.2008 Cu privire la aprobarea normei sanitare 
privind comercializarea ouălor pentru comsumul 
uman.                                                                                                       Ouă-
le din categoria A trebuie să prezin-
te următoarele caracteristici de calitate: 
a) coaja întreagă, dură, nefisurată, cura-
tă, mată, aspră, fără pete sau pori vizibili; 
b) cuticula: întreagă, curată, intactă; 
c) camera de aer: înălţimea să nu depășească 
6 milimetri, imobilă; cu toate acestea, pentru 
ouăle comercializate cu menţiunea „ex-
tra”, ea nu trebuie să depășească 4 milimetri; 
d) gălbenușul: vizibil în fascicul de lumină doar 
sub formă de umbră, fără contur precis, fără să 
se îndepărteze vizibil de pozi-
ţia centrală, în caz de învîrtire a oului; 
e) albușul: limpede, transparent; 
f ) pată germinativă: dezvoltare imperceptibilă; 
g) corpuri străine: fără corpuri străine; 
h) mirosuri străine: fără mirosuri străine. 
 Data durabilității minimale, conform pct. 45 
al prezentei Norme sanitar-veterinare. Data 
durabilității minimale este marcată în momen-
tul ambalării prin mențiunea „A se consuma de 
preferință înainte de …”, cu indicarea zilei, lunii și 
anului în această ordine și în formă necodificată, 
în conformitate cu prevederile anexei nr. 9 la Legea 
nr. 279/2017 privind informarea consumatorului 
cu privire la produsele alimentare; Marcarea ouălor 
pentru consumul uman se va efectua prin aplica-
rea pe fiecare ou individual a următoarii inscriptii:                                                                                                                           
1)Codul producătorului indicat conform pct.3
3                                                                                                             2)data 
durabilitatii minimale se va indica in format DDM:  
xx.yy.zz unde xx,yy,zz reprezinta,ziua,luna si anul                                             
 Livrarea 2 ori in saptamina Marti -Vineri de la 09:00-
12:00, 
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Lotul nr.4 Carne de pui 
Clinica Chișinău

313367.00
15

80
00

0-
6  

Pui broiler refrigerat Kg 1600

H.G Nr. 773 din 03-10-2013 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor 
de comercializare a cărnii de pasăre 
MODIFICAT: în vigoare 18.03.22                                                                                                                              
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII 
 Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre trebuie să 
ofere consumatorilor informaţii corespunzătoare, 
clare și obiective referitoare la produsele expuse. 
 Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă: 
a) denumirile sub care produsele sînt comercializate; 
b) condiţiile și termenul de păs-
trare pe perioada comercializării; 
c) starea în care se comercializează carnea de pasăre; 
d) temperatura de depozitare recomandată; 
e) numărul autorizaţiei abatoru-
lui sau a atelierului de tranșare; 
 În cazul carcaselor întregi: parțial eviscerate 
sau eviscerate;, data minimă de valabilitate sau 
data durabilității minimale se înlocuiește cu da-
ta-limită de consum, conform articolului 22 din 
Legea nr. 279/2017 privind informarea consu-
matorului cu privire la produsele alimentare.                                                                                       
Livrarea Marti - Vineri.De la producător. 

15
80

00
0-

6

 Pui broiler congelat Kg 1600

H.G Nr. 773 din 03-10-2013 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor 
de comercializare a cărnii de pasăre 
MODIFICAT: în vigoare 18.03.22                                                                                                                              
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII 
 Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre trebuie să 
ofere consumatorilor informaţii corespunzătoare, 
clare și obiective referitoare la produsele expuse. 
 Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă: 
a) denumirile sub care produsele sînt comercializate; 
b) condiţiile și termenul de păs-
trare pe perioada comercializării; 
c) starea în care se comercializează carnea de pasăre; 
d) temperatura de depozitare recomandată; 
e) numărul autorizaţiei abatoru-
lui sau a atelierului de tranșare; 
 În cazul carcaselor întregi: parțial eviscerate sau 
eviscerate;, data minimă de valabilitate sau data 
durabilității minimale se înlocuiește cu data-limită 
de consum, conform articolului 22 din Legea nr. 
279/2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare.De la producător. 

15
80

00
0-

6

Piept de pui  broiler refrigerat kg 1700

Piept cu claviculă fara piele de pui-broiler refrige-
rat.Piept de pui refrigerat.H.GNr. 773din 03-10-2013 
cu privire la aprobarea Normeisani-
tar-veterinare de stabilire a cerinţelor-
de comercializare a cărnii de pasăre 
MODIFICAT:în vigoare 18.03.22 
Capitolul VIII 
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII 
46. Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre tre-
buie să ofere consumatorilor informaţii cores-
punzătoare, clare și obiective referitoare la pro-
dusele expuse spre vînzare și pentru a asigura 
libera lor circulaţie în ţară și în afara teritoriului ei. 
47.1. Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă: 
a) denumirile sub care produsele sînt comercializate; 
b) condiţiile și termenul de păs-
trare pe perioada comercializării; 
c) starea în care se comercializează carnea de pasăre; 
d) temperatura de depozitare recomandată;                                                                                                                   
47.11. În sensul articolului 15 din Legea nr. 
279/2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare, carnea de pasă-
re și produsele din carne sunt comercializate sub 
denumirile menționate la punctul 2, însoțite de 
următorii termeni în limba țării importatoare: 
1) în cazul carcaselor întregi: parțial evis-
cerate sau eviscerate;De la producător. 
 În ambalaj  cite 1 kg.Livrarea  de 2 ori in saptamina 
(Luni,Vineri  de la 09:00-12:00), 
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15
80

00
0-

6
Piept de pui  congelat

kg 1700

Piept cu claviculă fara piele de pui-broiler refri-
gerat.Piept de pui refrigerat.H.GNr. 773din 03-10-

2013 
cu privire la aprobarea Normeisanitar-veterinare 
de stabilire a cerinţelorde comercializare a cărnii 

de pasăre 
MODIFICAT:în vigoare 18.03.22 

Capitolul VIII 
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII 

46. Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre tre-
buie să ofere consumatorilor informaţii corespun-
zătoare, clare și obiective referitoare la produsele 
expuse spre vînzare și pentru a asigura libera lor 

circulaţie în ţară și în afara teritoriului ei. 
47.1. Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă: 
a) denumirile sub care produsele sînt comerciali-

zate; 
b) condiţiile și termenul de păstrare pe perioada 

comercializării; 
c) starea în care se comercializează carnea de 

pasăre; 
d) temperatura de depozitare recomandată;                                                                                                                   
47.11. În sensul articolului 15 din Legea nr. 

279/2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare, carnea de pasăre și 
produsele din carne sunt comercializate sub denu-
mirile menționate la punctul 2, însoțite de următo-

rii termeni în limba țării importatoare: 
1) în cazul carcaselor întregi: parțial eviscerate sau 

eviscerate; 
 În ambalaj  cite 1 kg.Livrarea  de 2 ori in saptamina 

(Luni,Vineri  de la 09:00-12:00), De la producător.

Lotul nr.5 Crenvuște Clinica 
Chișinău

107324.00

15
80

00
0-

6 Crenvurști

kg 1400

Crenvuște calitate superioara,fierte,din car-
ne de pui și vită fara adausuri de emulgatori.                                            

b) crenvurști – mezel fiert în membrană naturală 
sau artificială, sub formă de batoane mici, cu 

diametrul de la 14 până la 32 mm și lungimea 
de la 6 până la 25 cm;HOTĂRÂRE Nr. 720 din 28-
06-2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice”Produse din carne”     De la producător.                                                                                                              
Livrare  Marti  de la 900   - 1200

Lotul nr.6 Carne de vită 
Clinica Chișinău

53994.00

15
80

00
0-

6

Carne de vita transata  cali-
tate superioara categoria I 

refrigerata
kg. 600

Carne de vita refrigerată, Conform cerinţelor: 
LEGE Nr. 306  din 30-11-2018 privind siguran-
ța alimentelor .  MODIFICAT în vigoare 05.09.22                                                                                                                                       
HG 696 din 04.08.2010 pentru aprobarea Cerin-
țelor privind producerea, importul și plasarea 
pe piață a cărnii - materie primă .Portiuni tran-
sate din carcase (pulpă, spată), din animale tine-
re . Calitatea superioara,   fară țesut conjunctiv 
,  tendoane si grasimi vizibile ,cantitate admisa la 
masa totală 6 %.Carnea după dezosare rămîne 
in bucati mari  în forma naturală,cu greutatea de 
la 1,5 kg+ .   Livrare  (miercuri de la 9:00-11:00) in 
ambalaj de 10 kg etichetata. Normele privind eti-
chetarea produselor alimentare sa corespunda 
cu  HG nr.996 din 20.08.2003  .  De la producător. 
La livrare se prezintă, pentru fiecare partidă,origina-
lul sau  copia certificatului sanitar - veterinar, confir-
mată prin ștampila umedă.

Lotul nr.7 Pâine Clinica 
Chișinău

162500.00

15
80

00
0-

6

Pîine din amestec de făină de 
grîu și făină de secară Calitate 

super.

kg. 6500

Pîine din amestec de făină de grîu și făină de seca-
ră, calitate superioara.H.G. nr.775 din 03.07.2007 cu 
privire la aprobarea Reglementării tehnice “Produse 
de panificaţie și paste făinoase” ,Anexa nr.1 Carac-
teristicile organoleptice livrarea zilnica de la 8.30-
12.00, ambalat în pungi din polipropilenă  micro-
perforată pentru pîine, feliata fiecare pine,data pe 
fiecare ambalaj.

15
80

00
0-

6 Piine de faina de griu 
calitatea super.

kg. 6500

Piine de faina de griu calitatea superioara, H.G. nr.775 din 
03.07.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 
“Produse de panificaţie și paste făinoase” , livrarea zilni-
ca de la 8.30-12.00, , ambalat în pungi din polipropilenă 
,microperforată pentru pîine, feliata  fiecare pine, data pe 
fiecare ambalaj.
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Lotul nr.8 Făină de grîu 
Clinica Chișinău

7423.00
15

80
00

0-
6

Faina de griu calitate supe-
rioara kg. 650

H.G. nr.68 din 29.01.2009Faina  cu privire la aproba-
rea Reglementarii tehnice ,,Faina,grisul si tarita de 
ceriale,,de griu calitatea superioara, cu modificari 
ulterioare.Livrarea  o data  in luna, de la 8:30-12:00   
in ambalaj 2 kg.     La livrare se prezintă, pentru fie-
care partidă, copia certificatului de calitate sau ino-
fensivitate, confirmată prin ștampila umedă.

Lotul nr.9 Paste făinoase 
Clinica Chișinău

35501.00

15
80

00
0-

6

Paste făinoase din  griu dur.                                         
( s f r e d e l u s , s p a g h e t e ) 
calitate superioara

kg. 800

Paste făinoase  - obţinute din făină de grîu dur Gru-
pa A clasa 1,calitate  superioară  H.G. nr. 775 din 
03.07.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice “Produse de panificaţie și paste făinoase”, 
GOST 875-92 livrarea 2 ori în lună de la 8:30-12:00  în 
ambalaj  5 kg .                                                          La livrare se prezintă, 
pentru fiecare partidă, copia certificatului de calitate 
sau inofensivitate, confirmată prin ștampila umedă.                                                                                                                                           
                 Înainte de semnarea contractului sa 
prezinte mostre.

15
80

00
0-

6

 Fidea  (formă de 
fir subțire și scurt) 
Calitate super.

kg. 500

Fidea din făină  c/s, fidea calitate superioara 
H.G. nr. 775 din 03.07.2007 cu privire la apro-
barea Reglementării tehnice “Produse de pa-
nificaţie și paste făinoase”, livrarea o data in 
luna de la 8:30-12:00  în ambalaj 1kg -5kg.                                                                                                                                            
      La livrare se prezintă, pentru fiecare par-
tidă, copia certificatului de calitate sau ino-
fensivitate, confirmată prin ștampila umedă .                                                                                                                                                
           Înainte de semnarea contractului sa 
prezinte mostre.

Lotul nr.10 Crupe Clinica 
Chișinău

59217.60

1580000-6 Hrișcă bob intreg calitate I
kg. 450

Hrișcă bob întreg calitatea I, GOST:55290-12 livra-
rea o data in saptamina de la 08:30-12:00 ambalaj 
1 kg

1580000-6 Orez bob  rotund intreg 
calitate superioara

kg. 450

Orez bob întreg calitatea superioara șlefuit, GOS-
T:6292-93,HOTĂRÎRE Nr. 291 din 22-04-2014 cu pri-
vire la aprobarea  Cerinţelor de calitate pentru orez 
și crupe de orez  cu modificări ulterioare. livrarea o 
data in saptamina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

1580000-6 Fulgi din ovas extra (nr.1,2,)
kg. 340

Fulgi din ovas  extra standard:  GOST 21149-93   ta-
bela 1    livrarea o data pe saptamina  de la 08:30-
12:00 ambalaj 1,0 kg

1580000-6

Crupe din Gris 
 marca-T kg. 350

 HOTĂRÎRE Nr. 68din 29-01-2009 cu privire la apro-
barea Reglementării tehnice „Făina, grișul și tărîţa 
de cereale  cu modificari ulterioare. GOST 7022-97  
tabela  1, livrarea o data pe saptamina de la 08:30-
12:00 ambalaj 1 kg

1580000-6
Crupa de mei 

calitate superioara kg. 350
Crupa de mei  calitatea superioara, GOST:572-60, 
livrarea o data pe saptamina de la 08:30-12:00 am-
balaj 1 kg

1580000-6 Arpacas de griu maruntit,,Ar-
nautca,, kg. 350

Arpacas  de griu,,,Arnautca,,SF40032932-001 , livra-
rea o data pe saptamina de la 08:30-12:00 ambalaj 
1 kg

1580000-6
Crupa de arpacaș 

nr. 1-2 kg. 170
Crupa de arcapas (pe baza de orz), GOST:5784-60, 
livrarea o data pe saptamina de la 08:30-12:00 am-
balaj 1 kg

1580000-6 Crupa de griu ,fracție nr.3-4 kg. 300 Crupa de griu, GOST:276-60, livrarea o data pe sap-
tamina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

1580000-6 Crupa de orz 
fracție nr.3-4 kg. 350 Crupa de orz, GOST:5784-60, livrarea o data pe sata-

mina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

1580000-6 Crupa de porumb 
fracție nr.3-4 kg. 260 Crupa de porumb, GOST:6002-69 livrarea o data pe 

saptamina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

Lotul nr.11 Boboase Clinica 
Chișinău

15505.80

15
80

00
0-

6

Mazare uscata slefuita bob 
intreg  
 I sort

kg. 430

Mazare uscata slefuita bob intreg SF 30313 002 124 
tabela 1 standard: HG nr.205 din 11.03.2009 cu pri-
vire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse 
de leguminoase proaspete și uscate cu modificari 
ulterioare. În ambalaj 1 kg kg  livrarea 2 ori în lună 
de la 08:30-12:00.
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15
80

00
0-

6

Fasole  uscate  
Calitatea I kg. 430

HG nr.205 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Produse de leguminoase 
proaspete și uscate u modificari ulterioare. In am-
balaj  de la 1 kg, livrarea 2 ori în lună de la 08:30-
12:00.

Lotul nr.12 Ulei Clinica 
Chișinău

39106.80

15
80

00
0-

6

Ulei vegetal de floarea soa-
relui kg. 1080

“Ulei vegetal de floarea soarelui rafinat , standard: 
HG.nr.434 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea 
Cerințelor„Uleiuri vegetale comestibile” cu modifi-
cari ulterioare.

 Livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00 , in ambalaj 1 
litru-5litri.”

Lotul nr.13 Lactate Clinica 
Chișinău

637912,72

15
80

00
0-

6

Lapte de vaci pasteurizat  
1,0 L 
2.5 %

litri 8000

Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %, GOST:13277-
79 , HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de ca-
litate  pentru lapte și produsele lactate.    
 Livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in ambalaj  de peli-
cula cite 1L.De la producator.                                                      

15
80

00
0-

6

Lapte de vaci pasteurizat 
0,5 L 2.5 % pentru lucratori( 

protectia muncii)
litri 6112

Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %, GOST:13277-
79 , HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de ca-
litate  pentru lapte și produsele lactate.    
 Livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in ambalaj  de peli-
cula cite 1L.De la producator.                                                      

15
80

00
0-

6

ChefirBio 2.5% kg. 10800

Chefir Bio 2.5%  , GOST:4929-84 , HO-
TĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate.   livrarea zilnica de la 8.30-
12.00, in ambalaj de pelicula  0.5 gr. De la produca-
tor.                                                                                                                                              

15
80

00
0-

6

Smântână 10%  kg. 1000

Smintina 10 %  , HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pen-
tru lapte și produsele lactate.  livrarea zilnica de 
la 8.30-12.00, in ambalaj de pelicula  0.5 gr, .De la 
producator.                                                                                                                       

15
80

00
0-

6

Brânză de vaci  
9%  kg. 2100

Brinza de vaci 9%  ,HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pen-
tru lapte și produsele lactate.  Livrarea marti- vineri 
de la 8.30-12.00, in ambalaj  de pelicula 0.5 grDe la 
producator.                                                                                                              

15
80

00
0-

6

Brinza cu cheag tare                     
45%

kg. 400

Brinza cu cheag tare  45%, HO-
TĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate. Livrarea  o data in  sapta-
mina de la 8:30-12:00, in ambalaj 5kg. De la produ-
cator.                                                                                                                                                                    

15
80

00
0-

6

Brinza cu cheag tare                    
50%

kg. 500

Brinza cu cheag tare  50 %, HO-
TĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate. Livrarea  o data in  sapta-
mina de la 8:30-12:00, in ambalaj 5kg. De la produ-
cator.                                                                                                                                                                    

Lotul nr.14 Unt taranesc 
Clinica Chișinău

165996.00

15
80

00
0-

6

Unt taranesc din smintina 
dulce 72,5 % 200gr. kg. 1080

Unt taranesc de vaca  din smîntînă dulce, ne-
sărat, calitate superioara grăs.72,5%, fără 
adaus de grăs. vegetale, (ambalaj 200gr.) 
Gost 37-91;HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pen-
tru lapte și produsele lactate.  De la producator.                                                                                                                                      
      De la 8:30-12:00  o data in saptamina.

Lotul nr.15 Pește Clinica 
Chișinău

127550,00
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15
80

00
0-

6 Peste Merluciu   (Hec argin-
tiu) fara cap, kg. 1000

Peste, Hec argintiu, fara cap, eviscerat, congelat,lun-
gime +20 cm, GOST: 20057-96, livrarea 1 data  in 
saptamina joi   de la 8:30-12:00 , in ambalaj a cite 10-
20kg.                                                                                                                                                                                                         

15
80

00
0-

6 Pește Mintai , fără cap kg. 1000

Peste, Mintai, fara cap, eviscerat, congelat,lungime 
+20 cm, GOST: 20057-96, livrarea 1 data  in sap-
tamina joi   de la 8:30-12:00 , in ambalaj a cite 10-
20kg.                                                                                                                                                                                                           

15
80

00
0-

6 Pește ”Macrou oceanic”, fără 
cap kg. 1000

Pește ”Macrou oceanic”, fără cap, eviscerat, conge-
lat,lungime +20cm, GOST: 20057-96, livrarea o data  
in saptamina joi  de la 8.30-12.00 , in ambalaj  a cite 
10-20kg.                                                                                            

Lotul nr.16 Suc Clinica 
Chișinău

63700,00

15
80

00
0-

6

Suc din fructe, fără miez 
(mere-struguri) kg. 5900

Suc din fructe limpezi (mere-struguri),  HG. Nr.1111 
din 06.12.2010 cu privire la aprobarea Reglementă-
rii tehnice „Sucuri și anumite produse similare des-
tinate, consumului uman,, cu modificari ulterioare.
produs autohton  ambalaj tetrapac1L- 2L livrarea 2 
ori în lună de la 08:30-12:00.

15
80

00
0-

6

Suc din legume (tomate,mor-
cov) kg. 600

Suc din legume (tomate,morcov) HG. Nr.1111 din 
06.12.2010 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Sucuri și anumite produse similare desti-
nate, consumului uman,,  cu modificari ulterioare.
produs autohton ambalaj  tetrapac1L- 2L, livrarea 2 
ori în lună de la 08:30-12:00.

Lotul nr.17 Lapte concen-
trat Clinica Chișinău 

15636,00

15
80

00
0-

6

Lapte concentrat cu zahar,-
grasime 8,5 % kg 400

“Lapte concentrat cu zahăr-  masa omogenă,vîscoa-
sa,uniformă in toata masa,făra cristale de lactoză 
perceptibile ,fără impurităti.Culoare albă -gălbu-
e,uniformă în toată masa.miros placut,caracteristic 
produsului concentrat,gust placut,dulcecaracteris-
tic laptelui concentrat. grasime 8,5 %, GOST:2903-
78 , HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019

cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate.   livrarea 1 in luna de la 
8.30-12.00, in ambalaj 380 gr.”

Lotul nr.18

Lapte praf degrasat

Clinica Chișinău

19675,00

15
80

00
0-

6

Lapte praf degrasat
kg 250

Lapte praf degrasat -pulbere fină,omogenă,fără 
aglomerări stabile.Culoare alb-galbue pina la găl-
buie,uniformă in toată masa.Miros caracteristic 
laptelui praf,usor de fiert,fara nuante straine.GOST 
10970-87 in ambalaj saci 25kg. HOTĂRÎRE Nr. 158   
din 07-03-2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 
de calitate  pentru lapte și produsele lactate.

Lotul nr.19 Zahăr tos din 
sfecla Clinica Chișinău

48074.00

15
80

00
0-

6 Zahăr tos din sfecla kg. 2600 Zahar tos din sfecla , Standard: HG.774 din 
03.07.2007 cu privire la aprobareaReglementării 
tehnice ”Zahăr. Producerea și comercializarea” cu 

modificari ulterioare. Livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj 1kg-5kg

Lotul nr.20

Biscuiti și Covrigi Clinica 
Chișinău

20720.00

1580000-6 Biscuiti in asortiment kg. 350
Biscuiti in asortiment , standard: SM DSTU 3781-98, 
livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 
1-5kg.

15
80

00
0-

6 Covrigi kg. 300

Covrigi bine copţi, nu sunt umezi la pipăit, cu poro-
zitate dezvoltată, fără urme de cocoloși și făină 
nefrământată. Gust şi aromă plăcută, caracteristice 
produsului respectiv, fără gust acru sau amar, fără 
miros străin, H.G nr.775 din 03.07.07, în ambalaj 
de 3 – 5 kg., , livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00, in 
ambalaj 1-5kg.
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Lotul nr.21 Pesmeți dulci 
Clinica Chișinău

5370,00
15

80
00

0-
6

 Pesmeti dulci kg. 200

Pesmeti dulci – felii fabricate din produse de 
cozonac sau din pîine de făină de grîu, făină de 
secară sau din amestec de făină de grîu şi de 
secară, cu sau fără adaos de materii prime auxiliare 
pentru panificaţie, uscate special pentru a deveni 
crocante;  HOTĂRÎRE Nr. 775din 03-07-2007 cu pri-
vire la aprobarea Cerinţelor “Produse de panificaţie 
şi paste făinoase”  , livrarea 1 in saptamina de la 
08:30-12:00, in ambalaj 1kg- 5 kg

Lotul nr.22 Pesmeți măci-
nați Clinica Chișinău

620,00

15
80

00
0-

6

 Pesmeţi măcinaţi kg. 40

Pesmeţi măcinaţi – produs de panificaţie sub 
formă de griş, obţinut prin măcinarea pesmeţilor 
din pîine de făină de grîu; HOTĂRÎRE Nr. 775 din 03-
07-2007 cu privire la aprobarea Cerinţelor “Produse 
de panificaţie şi paste făinoase”   livrarea 2 in luna 
de la 08:00-12:00, in ambalaj 0,5  kg

Lotul nr.23 Peltea Clinica 
Chișinău

8684,00

1580000-6 Peltea in asortiment kg. 400 Peltea in asortiment , GOST:18488, livrarea 2 in 
luna de la 08:30-12:00 , in ambalaj 0.250 gr.

Lotul nr.24 Ceai negru și 
Cacao Clinica Chișinău

15399,60

15
80

00
0-

6

Ceai negru calitate superi-
oara kg. 60

Ceai negru de frunze mari .În ambalaj de carton 
calitate superioara,  GOST:1938-90 ,HG nr.206 din 
11.03.2009 cu privire la aprobare Reglamentarii 
TehniceCeaiuri si produse de ceai., livrarea 1 in 
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 100-200 gr.   Ceai 
natural negru– produs obţinut din frunze de ceai, 
care nu conţine adaosuri naturale sau alternative 
(frunze măşcate, întregi, calitate superioară).
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.

15
80

00
0-

6 Cacao la pachet kg. 60

«HOTĂRÎRE Nr. 204 din  11.03.2009 cu privire la 
aprobarea Reglementării  tehnice „Produse de 
cofetărie”

Cacao la pachet calitate superioara, GOST:108-76 
, livrarea 1 in luna de la 08:00-12:00, in ambalaj 
100 gr

Lotul nr.25 Pastă de tomate 
Clinica Chișinău

10400.00

15
80

00
0-

6

Pasta de tomate calitate su-
perioara,conținut substanță 
uscată- 25 %

kg. 400
Pasta de tomate, calitate superioara,conținut sub-
stanță uscată- 25 %, GOST:3343-89 , livrarea 1 in 
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj borcane 0.7 gr.

Lotul nr.26 Sare iodată 
Clinica Chișinău

4030,00

15
80

00
0-

6

Sare iodata calitate 
superioara kg. 500 Sare iodata , GOST:13830-97 , livrarea 1 in luna de 

la 08:00-12:00, in ambalaj cite 1 kg

Lotul nr.27 Piper Clinica 
Chișinău

1926.68

15
80

00
0-

6

Piper negru macinat kg. 4

Piper negru macinat, livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj  20 gr

15
80

00
0-

6

Piper negru boabe kg. 4

Piper negru boabe , livrarea 1 in luna de la 08:00-
12:00, in ambalaj 20 gr
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Lotul nr.28 Frunze de dafin 
Clinica Chișinău 351.66

15
80

00
0-

6

Frunze de dafin kg. 2

Frunze de dafin , GOST:17594-81 , livrarea 1 in luna 
de la 08:30-12:00, in ambalaj  10 gr-20gr

Lotul nr.29 Acid citric (praf) 
Clinica Chișinău

385.00

15
80

00
0-

6

Acid citric (praf ) kg. 2

Acid citric (praf ), GOST:908-2004 , livrarea 1 in luna 
de la 08:30-12:00, in ambalaj  10 gr-20gr

Lotul nr.30 Oțet 6% Clinica 
Chișinău

383.00

15
80

00
0-

6

Otet din vin 6% kg. 50 Otet 6%  , livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00, in 
ambalaj  cite 1 litru

Lotul nr.31 Verdeață uscată 
Clinica Chișinău

6050.00

15
80

00
0-

6

Verdeata uscata (patrun-
jel,marar 
,leustean,telina) in proportii 
egale

kg. 10
Verdeata uscata (patrunjel,marar,leustean,telina) 
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 10 
gr- 30 gr

Lotul nr.32 Usturoi   Clinica 
Chișinău 1730,31

15
80

00
0-

6

Usturoi uscat praf kg. 3 Usturoi uscat praf livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj 10 gr- 30 gr

15
80

00
0-

6

Usturoi caței intregi kg. 12 Usturoi  caței intregi  fara detereorari.

Lotul nr.33 Fructe uscate 
Clinica Chișinău 17384.50

15
80

00
0-

6

Fructe uscate în asortiment kg. 350

Fructe uscate in asortiment , standard :HG. Nr.1523 
din 29.12.2007 cu privire la aprobarea reglamenta-
rii tehnice Fructe si legume uscate,, cu modificari 
ulterioare. livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00, in 
ambalaj 

Lotul nr.34 Magiun Clinica 
Chișinău

5715,00

15
80

00
0-

6

Magiun de mere, calitate 
superioara kg. 300

Magiun de mere, calitate superioara , GOST:6929-
88 , livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 
borcane de 0.7 g

Lotul nr.35 Drojdie Clinica 
Chișinău 1183.30

15
80

00
0-

6

Drojdie uscata kg. 10
Drojdie uscata, in ambalaj cite 100 gr. 
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00.                                                                  
Drojdie de panificaţie, uscate.

Lotul nr.36 Bicarbonat de 
sodiu Clinica Chișinău

316,00

15
80

00
0-

6

Bicarbonat de sodiu calitatea 
I kg. 20 Bicarbonat de sodiu , GOST:2156-76 , livrarea 1 in 

luna de la 08.30-12.00, in ambalaj 0,5 gr
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Lotul nr.37  Rosii in suc 
propriu Clinica Chișinău

4860.00
15

80
00

0-
6

Rosii in suc propriu kg 300
Rosii in suc propriu GOST 7231-90 I sort in ambalaj 
borcane 0,7l -3L.  livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00,

Lotul nr.38 Castraveți mari-
nați Clinica Chișinău 2430.00

15
80

00
0-

6

Castraveti marinati kg. 150

«Castraveti marinati,  GOST:20144-74, Fracțiunea 
de masă a castraveților de la masa netă indicată pe 
etichetă,  nu mai puțin de: 55%(1,6kg) net       45% 
marinadin ambalaj  borcane de 3 litri (exemplu 
200borcane= 320kg.castraveti)   livrarea 1 in luna 
de la 08:30-12:00, 

Lotul nr.39 Castraveti mu-
rati  Clinica Chișinău 3037.50

15
80

00
0-

6 Castraveti murati in butoi kg. 150
Castraveti murati, lungime max 70mm, în ambalaj 
butoi 10-20-30kg conținut  net.  , livrarea 4 ori in 
luna de la 08:30-12:00.

Lotul nr.40 Vanilina Clinica 
Chișinău

688.76

15
80

00
0-

6 Vanilina 

kg. 1.5 Vanilina in ambalaj a cite 10-20gr. livrarea 1 in luna 
de la 08:30-12:00,

Lotul nr.41  Stafide Clinica 
Chișinău

232.70

15
80

00
0-

6 Stafide kg. 5

Stafide  GOST 28501-90 ambalaj 100-250gr livrarea 
1 in luna de la 08:30-12:00

Lotul nr.42 Mazăre verde 
conservată Clinica Chișinău

4193.10

15
80

00
0-

6

Mazare verde conservata 
calitate super. kg. 270

Mazare verde conservata calitate superioara, 
GOST:15842-90 in ambalaj borcane de 0.425gr- 
0.7 gr livrarea 2 ori în lună de la 08:30-12:00                                                                                                                                      
                       Mazăre verde conservată cat. superioară 
(boabele cu epiderma subțire).

Lotul nr.43 Legume Clinica 
Vorniceni

43895.60

15
80

00
00

-6

Cartofi proaspeți

kg 1470

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate 
și comercializare pentru fructe și legume proaspete” 
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor,  Luni - Joi de la 
9:00-12:00, in ambalaj saci din plasa de 25 kg;  
 Cartofii trebuie să fie: 
1) intacți; 
2) sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări 
din cauza cărora devin improprii pentru consum); 
3) curați; 
4) tari; 
5) lipsiți de defecte externe sau interne care să afecteze aspectul 
general al produsului, calitatea și prezentarea în ambalaj, cum ar fi: 
a) pete maronii rezultate din expunerea la căldură; 
b) crăpături (inclusiv crăpături de creștere), tăieturi, urme de muș-
cături, lovituri sau asperități (numai pentru soiurile a căror coajă nu 
este aspră) mai mari de 4 mm adâncime; 
c) înverzire; culoarea verde-deschis care nu depășește 1/8 din 
suprafață și care poate fi îndepărtată prin cojire normală nu consti-
tuie defect; 
d) defecte semnificative de formă; 
e) pete sub coajă de culoare gri-albastru sau neagră care depășesc 
5 mm adâncime; 
f ) pătare ruginie, găuri sau miez negru ori alte defecte interne; 
g) atacul de râie comună și râie făinoasă să nu fie adânc de 2 mm 
sau mai mult în cazul cartofilor tardivi; 
h) petele de râie comună superficiale nu trebuie să depășească 1/4 
din suprafața cartofului; 
i) vătămări datorate înghețului; 
6) fără umezeală externă anormală; 
7) fără miros sau gust străin;                        
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor,  Luni - Joi de la 
9:00-12:00, in ambalaj saci din plasa de 25 kg
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15
80

00
00

-6

Sfeclă roșie de masă

kg 470

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la apro-
barea „Cerinţelor de calitate și comercia-
lizare pentru fructe și legume proaspete” 
Rădăcina  proaspătă, întreagă,  sănătoasă, curată, 
fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare,     fă-
răumeditate  excesivă  la  suprafață,  fără vătămări, 
cu o formă și colorație tipică  pentru  sorturile  de  
sfeclă,  cu lungimea  de  tulpini  rămase  nu  mai 
mult de 2,0 cm sau fără tulpini. Se permit abateri de 
la forma tipică, dar nu urîte. Livrarea 2 ori in sapta-
mina conform comenzilor; Luni-Joi de la 9:00-12, in 
ambalaj saci din plasa 10-15 kg; 

15
80

00
00

-6 Varză albă proaspată

kg 1175

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la apro-
barea „Cerinţelor de calitate şi comercial-
izare pentru fructe şi legume proaspete”                                                                                                                                       
                                   Varză trebuie să fie:categoria I  
1) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai 
sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru 
consum); 
2) proaspete ca aspect; 
3) curate, fără materii străine vizibile; 
4) lipsite de dăunători; 
5) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
6) fără daune cauzate de îngheț; 
7) fără umezeală externă anormală; 
8) fără miros sau gust străin.Dezvoltarea și stadiul de 
maturare a verzei trebuie să fie de așa natură încât să-i 
permită: 
1) să reziste la transport și manipulare 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație. 
  livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor Luni-Joi 
de la 9:00-12:0, in ambalaj saci din plasa 15-20 kg

15
80

00
00

-6

Morcov de masă

kg 440

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea „Cerinţelor 
de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume 
proaspete” 
Morcovii trebuie să fie de calitate superioară: 
1) întregi; 
2) sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu 
alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum); 
3) curați, fără materii străine vizibile; 
a) fără materii străine vizibile, în cazul în care sunt spălați; 
b) fără murdărie și impurități în exces, în cazul în care nu 
sunt spălați; 
4) lipsiți de dăunători; 
5) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
6) tari; 
7) neramificați, fără rădăcini secundare; 
8) nelemnoși; 
9) fără tendință de încolțire; 
10) fără umezeală externă anormală; 
11) fără miros sau gust străin; 
12) cu frunzele egalate sau tăiate la partea superioară a 
morcovului fără deteriorarea rădăcinii. 
Dezvoltarea și stadiul de maturare a morcovilor trebuie să 
fie de așa natură încât să le permită: 
1) să reziste la transport și manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.                                                                                                         
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor Luni-Joi 
de la 9:00-12:0, in ambalaj saci din plasa 10-15 kg;

15
80

00
00

-6

 

    Ceapă uscată

kg 235

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la apro-
barea „Cerinţelor de calitate şi comercial-
izare pentru fructe şi legume proaspete”                                                                                                                                       
                                  Ceapa trebuie să fie:Categoria I  
1) intactă; 
2) sănătoasă (se exclud produsele atinse de putregai 
sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru 
consum); 
3) curată, fără materii străine vizibile; 
4) fără daune produse de îngheț; 
5) suficient de uscată pentru utilizarea prevăzută  
6) fără tijă găunoasă sau dură; 
7) lipsită de dăunători; 
8) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
9) fără muguri vizibili în exterior; 
10) fără umezeală externă anormală; 
11) fără miros sau gust străin. 
Dezvoltarea de la stadiul de maturare a cepelor trebuie să 
fie de așa natură încât să le permită: 
1) să reziste la transport şi manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație. 
Livrarea 2 ori in saptamina conform comenzilor Luni-Joi 
de la 9:00-12:0, in ambalaj saci din plasa 10-15 kg;
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Lotul nr.44 Fructe 
proaspete (Mere) Clinica 
Vorniceni

9776.80
15

80
00

00
-6

Mere proaspete. kg. 880

HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea „Ce-
rinţelor de calitate și comercializare pentru fructe 
și legume proaspete” 
 Merelor trebuie să fie:Categoria I – merele din 
această categorie trebuie să fie de bună calitate și 
caracteristice pentru soiul respectiv, care cuprinde 
o clasificare în funcţie de colorit și rugozitate. 
1) întregi; 
2) sănătoase; sînt excluse produsele atinse de 
putregai sau cu alterări din cauza cărora ar deveni 
improprii pentru consum; 
3) curate, lipsite de materii străine vizibile; 
4) practic, lipsite de atacuri ale paraziţilor (dăună-
torilor); 
5) fără dăunători; 
6) să nu prezinte umiditate exterioară anormală; 
7) să fie lipsite de mirosuri și/sau gusturi străina. 
Dezvoltarea și starea merelor trebuie să permită 
continuarea procesului de maturaţie, pentru a 
putea atinge gradul de maturitate adecvat, în 
funcţie de caracteristicile soiului respectiv.În 
scopul continuării procesului de maturaţie pe 
durata transportării, merele trebuie să prezinte:un 
conţinut de substanţe solubile și un grad de 
fermitate satisfăcătoare; rezistenţă la transport 
și manipulare;sosirea în condiţii satisfăcătoare la 
locul de destinaţie.Livrarea 1  in saptamina  Joi de 
la  09:00-12:00  in ambalaj cutii 10kg-20kg

Lotul nr.45  Oua categoria A 
Clinica Vorniceni

14508.00

15
80

00
00

-6

Oua categoria A                         
14480 Bucată   5850

„Oua dietetice categ.A conform HG. nr.1208 din 
27.10.2008 Cu privire la aprobarea normei sanitare pri-
vind comercializarea ouălor pentru comsumul uman.                                                                                                       
Ouăle din categoria A trebuie să prezinte următoarele caracteristici 
de calitate:

a) coaja întreagă, dură, nefisurată, curată, mată, aspră, fără pete sau 
pori vizibili;

b) cuticula: întreagă, curată, intactă;

c) camera de aer: înălţimea să nu depășească 6 milimetri, imobilă; 
cu toate acestea, pentru

ouăle comercializate cu menţiunea „extra”, ea nu trebuie să depă-
șească 4 milimetri;

d) gălbenușul: vizibil în fascicul de lumină doar sub formă de umbră, 
fără contur precis, fără să

se îndepărteze vizibil de poziţia centrală, în caz de învîrtire a oului;

e) albușul: limpede, transparent;

f ) pată germinativă: dezvoltare imperceptibilă;

g) corpuri străine: fără corpuri străine;

h) mirosuri străine: fără mirosuri străine.

 Data durabilității minimale, conform pct. 45 al prezentei Norme 
sanitar-veterinare. Data

durabilității minimale este marcată în momentul ambalării prin 
mențiunea „A se consuma de

preferință înainte de …”, cu indicarea zilei, lunii și anului în această 
ordine și în formă necodificată,

în conformitate cu prevederile anexei nr. 9 la Legea nr. 
279/2017 privind informarea consumatorului

cu privire la produsele alimentare; Marcarea ouă-
lor pentru consumul uman se va efectua prin apli-
carea pe fiecare ou individual a următoarii inscriptii:                                                                                                                           
1)Codul producătorului indicat conform pct.33                                                                                                             
2)data durabilitatii minimale se va indica in format DDM:  xx.yy.zz 
unde xx,yy,zz reprezinta,ziua,luna si anul                                            

 Livrarea 2 ori in saptamina Marti -Vineri de la 09:00-12:00, «
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Lotul nr.46 Oua categoria A 
Clinica Vorniceni

1860.00
15

80
00

00
-6

Oua categoria A                         
Laboratorul Regional de 
Referință

Bucată   750

„Oua dietetice categ.A conform HG. 
nr.1208 din 27.10.2008 Cu privire la apro-
barea normei sanitare privind comerci-
alizarea ouălor pentru comsumul uman.                                                                                                       
Ouăle din categoria A trebuie să prezinte următoa-
rele caracteristici de calitate:
a) coaja întreagă, dură, nefisurată, curată, mată, 
aspră, fără pete sau pori vizibili;
b) cuticula: întreagă, curată, intactă;
c) camera de aer: înălţimea să nu depășească 6 
milimetri, imobilă; cu toate acestea, pentru
ouăle comercializate cu menţiunea „extra”, ea nu 
trebuie să depășească 4 milimetri;
d) gălbenușul: vizibil în fascicul de lumină doar sub 
formă de umbră, fără contur precis, fără să
se îndepărteze vizibil de poziţia centrală, în caz de 
învîrtire a oului;
e) albușul: limpede, transparent;
f ) pată germinativă: dezvoltare imperceptibilă;
g) corpuri străine: fără corpuri străine;
h) mirosuri străine: fără mirosuri străine.
 Data durabilității minimale, conform pct. 45 al 
prezentei Norme sanitar-veterinare. Data
durabilității minimale este marcată în momentul 
ambalării prin mențiunea „A se consuma de
preferință înainte de …”, cu indicarea zilei, lunii și 
anului în această ordine și în formă necodificată,
în conformitate cu prevederile anexei nr. 9 
la Legea nr. 279/2017 privind informarea 
consumatorului
cu privire la produsele alimentare; Marcarea ouălor 
pentru consumul uman se va efectua prin aplica-
rea pe fiecare ou individual a următoarii inscriptii:                                                                                                                           
1)Codul producătorului indicat conform pct.33                                                                                                             
2)data durabilitatii minimale se va indica in format 
DDM:  xx.yy.zz unde xx,yy,zz reprezinta,ziua,luna 
si anul                                            
 Livrarea 2 ori in saptamina Marti -Vineri de la 
09:00-12:00, “

Lotul nr.47 Carne de pui 
Clinica Vorniceni

88652,50

15
80

00
0-

6

 

Pui broiler refrigerat Kg 500,00

H.G Nr. 773 din 03-10-2013 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor 
de comercializare a cărnii de pasăre 
MODIFICAT: în vigoare 18.03.22                                                                                                                              
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII 
 Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre trebuie 
să ofere consumatorilor informaţii corespun-
zătoare, clare şi obiective referitoare la produsele 
expuse. 
 Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă: 
a) denumirile sub care produsele sînt comercial-
izate; 
b) condiţiile şi termenul de păstrare pe perioada 
comercializării; 
c) starea în care se comercializează carnea de 
pasăre; 
d) temperatura de depozitare recomandată; 
e) numărul autorizaţiei abatorului sau a atelierului 
de tranşare; 
 În cazul carcaselor întregi: parțial eviscerate 
sau eviscerate;, data minimă de valabilitate 
sau data durabilității minimale se înlocuiește 
cu data-limită de consum, conform articolului 
22 din Legea nr. 279/2017 privind informarea 
consumatorului cu privire la produsele alimentare.                                                                                       
Livrarea Marti - Vineri.De la producător. 
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15
80

00
0-

6

 Pui broiler congelat Kg 1000,00

H.G Nr. 773 din 03-10-2013 cu privire la aprobarea Normei 
sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor 
de comercializare a cărnii de pasăre 
MODIFICAT: în vigoare 18.03.22                                                                                                                              
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII 
 Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre trebuie să ofere 
consumatorilor informaţii corespunzătoare, clare şi obiec-
tive referitoare la produsele expuse. 
 Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă: 
a) denumirile sub care produsele sînt comercializate; 
b) condiţiile şi termenul de păstrare pe perioada comer-
cializării; 
c) starea în care se comercializează carnea de pasăre; 
d) temperatura de depozitare recomandată; 
e) numărul autorizaţiei abatorului sau a atelierului de 
tranşare; 
 În cazul carcaselor întregi: parțial eviscerate sau eviscer-
ate;, data minimă de valabilitate sau data durabilității min-
imale se înlocuiește cu data-limită de consum, conform 
articolului 22 din Legea nr. 279/2017 privind informarea 
consumatorului cu privire la produsele alimentare.De la 
producător.

15
80

00
0-

6

Piept de pui  broiler refrigerat kg 150,00

Piept cu claviculă fara piele de pui-broiler refrigerat.Piept 
de pui refrigerat.H.GNr. 773din 03-10-2013 
cu privire la aprobarea Normeisanitar-veterinare de stabi-
lire a cerinţelorde comercializare a cărnii de pasăre 
MODIFICAT:în vigoare 18.03.22 
Capitolul VIII 
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII 
46. Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre trebuie să 
ofere consumatorilor informaţii corespunzătoare, clare 
și obiective referitoare la produsele expuse spre vînzare 
și pentru a asigura libera lor circulaţie în ţară și în afara 
teritoriului ei. 
47.1. Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă: 
a) denumirile sub care produsele sînt comercializate; 
b) condiţiile și termenul de păstrare pe perioada comer-
cializării; 
c) starea în care se comercializează carnea de pasăre; 
d) temperatura de depozitare recomandată;                                                                                                                   
47.11. În sensul articolului 15 din Legea nr. 279/2017 
privind informarea consumatorului cu privire la produsele 
alimentare, carnea de pasăre și produsele din carne sunt 
comercializate sub denumirile menționate la punctul 2, 
însoțite de următorii termeni în limba țării importatoare: 
1) în cazul carcaselor întregi: parțial eviscerate sau evisce-
rate;De la producător. 
 În ambalaj  cite 1 kg.Livrarea  de 2 ori in saptamina (Luni,-
Vineri  de la 09:00-12:00), 

15
80

00
0-

6

Piept de pui  congelat

kg 500

“H.G Nr. 773 din 03-10-2013 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor

de comercializare a cărnii de pasăre

MODIFICAT: în vigoare 18.03.22                                                                                                                              
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII

 Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre trebuie să 
ofere consumatorilor informaţii corespunzătoare, 
clare și obiective referitoare la produsele expuse.

 Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă:

a) denumirile sub care produsele sînt comercializa-
te;

b) condiţiile și termenul de păstrare pe perioada 
comercializării;

c) starea în care se comercializează carnea de pa-
săre;

d) temperatura de depozitare recomandată;

e) numărul autorizaţiei abatorului sau a atelierului 
de tranșare;

 În cazul carcaselor întregi: parțial eviscerate sau 
eviscerate;, data minimă de valabilitate sau data 
durabilității minimale se înlocuiește cu data-limită 
de consum, conform articolului 22 din Legea nr. 
279/2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare.De la producător.

Lotul nr. 48 Crenvuște Clini-
ca Vorniceni

18017,45



49

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

15
80

00
0-

6 Crenvurști

kg 235

Crenvuște calitate superioara,fierte,din car-
ne de pui și vită fara adausuri de emulga-
tori.                                            b) crenvurști – mezel fiert 
în membrană naturală sau artificială, sub formă de 
batoane mici, cu diametrul de la 14 până la 32 mm 
și lungimea de la 6 până la 25 cm;HOTĂRÂRE Nr. 720 
din 28-06-2007 cu privire la aprobarea Reglemen-
tării tehnice”Produse din carne”     De la producător.                                                                                                              
Livrare  Marti  de la 900   - 1200

Lotul nr.49 Pâine Clinica 
Vorniceni

43164,00

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară Calitate 
super.

kg. 1800

Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de se-
cară, calitate superioara.H.G. nr.775 din 03.07.2007 
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 
“Produse de panificaţie şi paste făinoase” ,Anexa 
nr.1 Caracteristicile organoleptice livrarea zilnica 
de la 8.30-12.00, ambalat în pungi din polipro-
pilenă  microperforată pentru pîine, feliata fiecare 
pine,data pe fiecare ambalaj.

Piine de faina de griu 
calitatea super.

kg. 1800

Piine de faina de griu calitatea superioara, H.G. 
nr.775 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice “Produse de panificaţie şi 
paste făinoase” , livrarea zilnica de la 8.30-12.00, , 
ambalat în pungi din polipropilenă ,microperforată 
pentru pîine, feliata  fiecare pine, data pe fiecare 
ambalaj.

Lotul nr.50 Făină Clinica 
Vorniceni

2088,60

Faina de griu calitate supe-
rioara kg. 177

H.G. nr.68 din 29.01.2009Faina  cu privire la 
aprobarea Reglementarii tehnice ,,Faina,grisul si 
tarita de ceriale,,de griu calitatea superioara, cu 
modificari ulterioare.Livrarea  o data  in luna, de la 
8:30-12:00   in ambalaj 2 kg.     La livrare se prezin-
tă, pentru fiecare partidă, copia certificatului de 
calitate sau inofensivitate, confirmată prin ștampila 
umedă.

Lotul nr.51 Paste făinoase 
Clinica Vorniceni

10520,85

Paste făinoase din  griu dur.                                         
( sfredelus,spaghete) 
calitate superioara

kg. 180

Paste făinoase  - obţinute din făină de grîu dur Gru-
pa A clasa 1,calitate  superioară  H.G. nr. 775 din 
03.07.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice “Produse de panificaţie şi paste făinoase”, 
GOST 875-92 livrarea 2 ori în lună de la 8:30-12:00  
în ambalaj  5 kg .                                                          La 
livrare se prezintă, pentru fiecare partidă, 
copia certificatului de calitate sau 
inofensivitate, confirmată prin ştampila umedă.                                                                                                                                           
       Înainte de semnarea contractului sa 
prezinte mostre.

 Fidea  (formă de fir subțire 
și scurt) 
Calitate super.

kg. 175

Fidea din făină  c/s, fidea calitate superioara 
H.G. nr. 775 din 03.07.2007 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice “Produse de 
panificaţie şi paste făinoase”, livrarea o data 
in luna de la 8:30-12:00  în ambalaj 1kg -5kg.                                                                                                                                            
      La livrare se prezintă, pentru fiecare 
partidă, copia certificatului de calitate sau 
inofensivitate, confirmată prin ştampila umedă .                                                                                                                             
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.

Lotul nr.52 Crupe Clinica 
Vorniceni 

19348,00

Hrișcă bob intreg calitate I kg. 120 Hrișcă bob întreg calitatea I, GOST:55290-12 livrarea 
o data in saptamina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

Orez bob  rotund intreg 
calitate superioara

kg. 120

Orez bob întreg calitatea superioara șlefuit, 
GOST:6292-93,HOTĂRÎRE Nr. 291 din 22-04-2014 cu 
privire la aprobarea  Cerinţelor de calitate pentru 
orez şi crupe de orez  cu modificări ulterioare. 
livrarea o data in saptamina de la 08:30-12:00 
ambalaj 1 kg
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Fulgi din ovas extra (nr.1,2,)
kg. 95

Fulgi din ovas  extra standard:  GOST 21149-93   
tabela 1    livrarea o data pe saptamina  de la 08:30-
12:00 ambalaj 1,0 kg

Crupe din Gris 
 marca-T kg. 120

 HOTĂRÎRE Nr. 68din 29-01-2009 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Făina, grişul şi 
tărîţa de cereale  cu modificari ulterioare. GOST 
7022-97  tabela  1, livrarea o data pe saptamina de 
la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

Crupa de mei 
calitate superioara kg. 95

Crupa de mei  calitatea superioara, GOST:572-60, 
livrarea o data pe saptamina de la 08:30-12:00 
ambalaj 1 kg

Arpacas de griu 
maruntit,,Arnautca,, kg. 95

Arpacas  de griu,,,Arnautca,,SF40032932-001 , 
livrarea o data pe saptamina de la 08:30-12:00 
ambalaj 1 kg

Crupa de arpacaș 
nr. 1-2 kg. 60

Crupa de arcapas (pe baza de orz), GOST:5784-
60, livrarea o data pe saptamina de la 08:30-12:00 
ambalaj 1 kg

Crupa de griu ,fracție nr.3-4 kg. 120 Crupa de griu, GOST:276-60, livrarea o data pe 
saptamina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

Crupa de orz 
fracție nr.3-4 kg. 120 Crupa de orz, GOST:5784-60, livrarea o data pe 

satamina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

Crupa de porumb 
fracție nr.3-4 kg. 95 Crupa de porumb, GOST:6002-69 livrarea o data pe 

saptamina de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

Lotul nr.53 Boboase Clinica 
Vorniceni

5038,90

Mazăre uscată slefuită bob 
intreg  
 I sort

kg. 155

Mazare uscata slefuita bob intreg SF 30313 002 
124 tabela 1 standard: HG nr.205 din 11.03.2009 cu 
privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse 
de leguminoase proaspete şi uscate cu modificari 
ulterioare. În ambalaj 1 kg kg  livrarea 2 ori în lună 
de la 08:30-12:00.

Fasole  uscate  
Calitatea I kg. 140

HG nr.205 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Produse de leguminoase 
proaspete şi uscate u modificari ulterioare. In 
ambalaj  de la 1 kg, livrarea 2 ori în lună de la 08:30-
12:00.

Lotul nr.54 Ulei Clinica 
Vorniceni

13032,00

Ulei vegetal de floarea 
soarelui kg. 360

«Ulei vegetal de floarea soarelui rafinat , standard: 
HG.nr.434 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea 
Cerințelor„Uleiuri vegetale comestibile” cu modifi-
cari ulterioare.

 Livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00 , in ambalaj 1 
litru-5litri.

«

Lotul nr.55 Lactate Clinica 
Vorniceni

213116,80

Lapte de vaci pasteurizat  
1,0 L 
2.5 %

litri 3560

Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %, GOST:13277-
79 , HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de 
calitate  pentru lapte și produsele lactate.    
 Livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in ambalaj  de pelicula 
cite 1LProdus autohton.                                                                  La 
livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului sanitar - veterinar, 
confirmată prin ştampila umedă ,copia certificatului 
de calitate, confirmată prin ştampila umedă.                                                                                                             
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.

Lapte de vaci pasteurizat 
0,5 L 2.5 % pentru lucratori( 
protectia muncii)

litri 2500

Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %, GOST:13277-
7 HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate.                                             livrarea 
zilnica de la 08:30-12:00, in ambalaj de pelicula cite 
0.5 litru ,(  pentru lucratori)
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ChefirBio 2.5% kg. 3000

Chefir Bio 2.5%  , GOST:4929-84 , 
HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate.   livrarea zilnica de la 8.30-
12.00, in ambalaj de pelicula  0.5 gr. .Produs autohton.                                                                                                                                        
        La livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului sanitar - veterinar, 
confirmată prin ştampila umedă ,copia certificatului 
de calitate, confirmată prin ştampila umedă.                                                                                                             
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.

Smântână 10%  kg. 300

Smintina 10 %  , HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate.  livrarea zilnica de la 8.30-
12.00, in ambalaj de pelicula  0.5 gr, .Produs autoht
on.                                                                               La livrare 
se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare partidă, 
copia  certificatului sanitar - veterinar, confirmată 
prin ştampila umedă ,copia certificatului de 
calitate, confirmată prin ştampila umedă.                                                                                                             
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.         

Brânză de vaci  
9%  kg. 600

Brinza de vaci 9%  ,HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate.  Livrarea marti- vineri de 
la 8.30-12.00, in ambalaj  de pelicula 0.5 gr.Produs 
autohton.                                                                                         La 
livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului  de conformitate, 
confirmată prin ştampila umedă ,copia certificatului 
de calitate, confirmată prin ştampila umedă.                                                                                                             
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.       

Brânză cu cheag tare                    
50%

kg. 240

Brinza cu cheag tare  50 %, 
HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  
pentru lapte și produsele lactate. Livrarea  o data in  
saptamina de la 8:30-12:00, in ambalaj 5kg. Produs 
a u t o h t o n .                                                                                                                                                           
La livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului  de conformitate, 
confirmată prin ştampila umedă ,copia certificatului 
de calitate, confirmată prin ştampila umedă.                                                                                                             
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.        

Lotul nr.56 Unt tărănesc 
Clinica Vorniceni

68889,60

Unt tărănesc din smintina 
dulce 72,5 % 200gr. kg. 480

Unt taranesc de vaca  din smîntînă dulce, 
nesărat, calitate superioara grăs.72,5%, fără 
adaus de grăs. vegetale, (ambalaj 200gr.) 
Gost 37-91;HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  
pentru lapte și produsele lactate.  Produs autohton.                             
La livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului  de conformitate, 
confirmată prin ştampila umedă ,copia certificatului 
de calitate, confirmată prin ştampila umedă.                                                                                                             
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre. De la 8:30-12:00     Marti si Vineri 

Lotul nr.57 Pește Clinica 
Vorniceni

33393,75

Peste Merluciu   (Hec 
argintiu) fara cap, kg. 375

Peste, Hec argintiu, fara cap, eviscerat, 
congelat,lungime +20 cm, GOST: 20057-96, livrarea 
1 data  in saptamina joi   de la 8:30-12:00 , in ambalaj 
a cite 10-20kg.                                                                                     La 
livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului de conformitate, 
confirmată prin ştampila umedă.    Înainte de 
semnarea contractului sa prezinte mostre.                                                                                           
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Pește Mintai , fără cap kg. 375

Peste, Mintai, fara cap, eviscerat, congelat,lungime 
+20 cm, GOST: 20057-96, livrarea 1 data  in 
saptamina joi   de la 8:30-12:00 , in ambalaj a cite 
10-20kg.                                                                                     La 
livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului de conformitate, 
confirmată prin ştampila umedă. Înainte de 
semnarea contractului sa prezinte mostre.                                                                                              

Pește ”Macrou oceanic”, fără 
cap kg. 100

Pește ”Macrou oceanic”, fără cap, eviscerat, 
congelat,lungime +20cm, GOST: 20057-96, livrarea 
o data  in saptamina joi  de la 8.30-12.00 , in ambalaj  
a cite 10-20kg.                                                                                La 
livrare se prezintă,obligatoriu  pentru fiecare 
partidă, copia  certificatului de conformitate, 
confirmată prin ştampila umedă.Înainte de 
semnarea contractului sa prezinte mostre.

Lotul nr.58 Suc Clinica 
Vorniceni

19356,00

Suc din fructe, fără miez 
(mere-struguri) kg. 1200

Suc din fructe limpezi (mere-struguri),  HG. 
Nr.1111 din 06.12.2010 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse 
similare destinate, consumului uman,, cu modificari 
ulterioare.produs autohton  ambalaj tetrapac1L- 2L 
livrarea 2 ori în lună de la 08:30-12:00.

Suc din legume 
(tomate,morcov) kg. 600

Suc din legume (tomate,morcov) HG. Nr.1111 din 
06.12.2010 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Sucuri şi anumite produse similare 
destinate, consumului uman,,  cu modificari 
ulterioare.produs autohton ambalaj  tetrapac1L- 2L, 
livrarea 2 ori în lună de la 08:30-12:00.

Lotul nr.59 Lapte concen-
trat Clinica Vorniceni

4699,80

Lapte concentrat cu 
zahar,grasime 8,5 % kg. 60

Lapte concentrat cu zahăr-  masa omogenă,-
vîscoasa,uniformă in toata masa,făra cristale de 
lactoză perceptibile ,fără impurităti.Culoare albă 
-gălbue,uniformă în toată masa.miros placut,ca-
racteristic produsului concentrat,gust placut,dul-
cecaracteristic laptelui concentrat. grasime 8,5 %, 
GOST:2903-78 , HOTĂRÎRE Nr. 158   din 07-03-2019 
cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate  pentru 
lapte și produsele lactate.   livrarea 1 in luna de la 
8.30-12.00, in ambalaj 380 gr.

Lotul nr.60 Zahăr Clinica 
Vorniceni

13944,40

Zahăr tos din sfeclă kg. 710

Zahar tos din sfecla , Standard: HG.774 din 
03.07.2007 cu privire la aprobareaReglementării 
tehnice ”Zahăr. Producerea și comercializarea” cu 
modificari ulterioare. Livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj 1kg-5kg

Lotul nr.61 Biscuiți Clinica 
Vorniceni 

3399,60

Biscuiti în asortiment kg. 60
Biscuiti in asortiment , standard: SM DSTU 3781-98, 
livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 
1-5kg.

Covrigi kg. 60

Covrigi bine copţi, nu sunt umezi la pipăit, cu poro-
zitate dezvoltată, fără urme de cocoloşi şi făină 
nefrământată. Gust şi aromă plăcută, caracteristice 
produsului respectiv, fără gust acru sau amar, fără 
miros străin, H.G nr.775 din 03.07.07, în ambalaj 
de 3 – 5 kg., , livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00, in 
ambalaj 1-5kg

Lotul nr.62 Pesmeti dulci Cl-
inica Vorniceni . 1709,40
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 Pesmeţi dulci kg. 60 Pesmeti dulci – felii fabricate din produse de 
cozonac sau din pîine de făină de grîu, făină de 
secară sau din amestec de făină de grîu şi de 
secară, cu sau fără adaos de materii prime auxiliare 
pentru panificaţie, uscate special pentru a deveni 
crocante;  HOTĂRÎRE Nr. 775din 03-07-2007 cu pri-
vire la aprobarea Cerinţelor “Produse de panificaţie 
şi paste făinoase”  , livrarea 1 in saptamina de la 
08:30-12:00, in ambalaj 1kg- 5 kg

 Pesmeţi măcinaţi kg. 10

Pesmeţi măcinaţi – produs de panificaţie sub 
formă de griş, obţinut prin măcinarea pesmeţilor 
din pîine de făină de grîu; HOTĂRÎRE Nr. 775 din 03-
07-2007 cu privire la aprobarea Cerinţelor “Produse 
de panificaţie şi paste făinoase”   livrarea 2 in luna 
de la 08:00-12:00, in ambalaj 0,5  kg

Lotul nr.63 Peltea Clinica 
Vorniceni

5250,00

Peltea in asortiment kg. 150 Peltea in asortiment , GOST:18488, livrarea 2 in luna 
de la 08:30-12:00 , in ambalaj 0.250 gr.

Lotul nr.64 Ceai Clinica 
Vorniceni

15983,10

Ceai negru calitate 
superioara kg. 35

Ceai negru de frunze mari .În ambalaj de carton 
calitate superioara,  GOST:1938-90 ,HG nr.206 din 
11.03.2009 cu privire la aprobare Reglamentarii 
TehniceCeaiuri si produse de ceai., livrarea 1 in 
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 100-200 gr.                                                                                                               
Ceai natural negru– produs obţinut din frunze de 
ceai, care nu conţine adaosuri naturale sau alterna-
tive (frunze măşcate, întregi, calitate superioară).
Înainte de semnarea contractului sa prezinte 
mostre.

Cacao la pachet kg. 35

HOTĂRÎRE Nr. 204 din  11.03.2009 cu privire la apro-
barea Reglementării  tehnice „Produse de cofetărie” 
Cacao la pachet calitate superioara, GOST:108-76 , 
livrarea 1 in luna de la 08:00-12:00, in ambalaj 100 
gr

Lotul nr.65 Pasta de tomate 
Clinica Vorniceni

3554,40

Pasta de tomate calitate 
superioara,conținut 
substanță uscată- 25 %

kg. 120
Pasta de tomate, calitate superioara,conținut sub-
stanță uscată- 25 %, GOST:3343-89 , livrarea 1 in 
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj borcane 0.7 gr.

Lotul nr.66 Sare iodată 
Clinica Vorniceni

1440,00

Sare iodata calitate 
superioara kg. 180 Sare iodata , GOST:13830-97 , livrarea 1 in luna de 

la 08:00-12:00, in ambalaj cite 1 kg

Lotul nr.67 Piper Clinica 
Vorniceni

675,84

Piper negru macinat kg. 2 Piper negru macinat, livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj  20 gr

Piper negru boabe kg. 1 Piper negru boabe , livrarea 1 in luna de la 08:00-
12:00, in ambalaj 20 gr

Lotul nr. 68 Oțet Clinica 
Vorniceni

1167,00

Otet din vin 6% kg. 150 Otet 6%  , livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00, in 
ambalaj  cite 1 litru

Lotul nr.69 Verdeața uscată 
Clinica Vorniceni

907,50

Verdeata uscata 
(patrunjel,marar 
,leustean,telina) in proportii 
egale

kg. 1,50
Verdeata uscata (patrunjel,marar,leustean,telina) 
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 10 
gr- 30 gr

Lotul nr.70 Condimente 
Clinica Vorniceni

9848,76
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Usturoi uscat praf kg. 1 Usturoi uscat praf livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj 10 gr- 30 gr

Usturoi caței intregi kg. 20 Usturoi  caței intregi  fara detereorari.

Fructe uscate în asortiment kg. 150 Fructe uscate in asortiment , standard :HG. Nr.1523 
din 29.12.2007 cu privire la aprobarea reglamenta-
rii tehnice Fructe si legume uscate,, cu modificari 
ulterioare. livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00, in 
ambalaj 

Drojdie uscata kg. 3
Drojdie uscata, in ambalaj cite 100 gr. livrarea 1 in 
luna de la 08:30-12:00.                                            Drojdie 
de panificaţie, uscate.

Acid citric (praf ) kg. 2,0 Acid citric (praf ), GOST:908-2004 , livrarea 1 in luna 
de la 08:30-12:00, in ambalaj  10 gr-20gr

Frunze de dafin
kg 1 Frunze de dafin , GOST:17594-81 , livrarea 1 in luna 

de la 08:30-12:00, in ambalaj  10 gr-20gr

Lotul nr.71 Magiun de 
mere, calitate superioara 
Clinica Vorniceni

2599,20

Magiun de mere, calitate 
superioara kg. 120

Magiun de mere, calitate superioara , GOST:6929-
88 , livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00, in ambalaj 
borcane de 0.7 g

Lotul nr.72 Bicardonat de 
sofiu Clinica Vorniceni

819,90

Bicarbonat de sodiu calitatea 
I kg. 30 Bicarbonat de sodiu , GOST:2156-76 , livrarea 1 in 

luna de la 08.30-12.00, in ambalaj 0,5 gr

Lotul nr.73 Roșii în sucul 
propriu Clinica Vorniceni

799,00

Rosii in suc propriu kg. 50
Rosii in suc propriu GOST 7231-90 I sort in ambalaj 
borcane 0,7l -3L.  livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00,

Lotul nr.74 Castraveți mu-
rați Clinica Vorniceni

4712,50

Castraveti murati in butoi kg. 130
Castraveti murati, lungime max 70mm, în ambalaj 
butoi 10-20-30kg conținut  net.  , livrarea 4 ori in 
luna de la 08:30-12:00.

Lotul nr.75 Vanilină și 
stafide Clinica Vorniceni

600,80

Vanilina kg. 1 Vanilina in ambalaj a cite 10-20gr. livrarea 1 in luna 
de la 08:30-12:00,

Stafide kg. 3,0 Stafide  GOST 28501-90 ambalaj 100-250gr livrarea 
1 in luna de la 08:30-12:00

Lotul nr. 76 Mazăre verde 
Clinica Vorniceni

1553,00

Mazare verde conservata 
calitate super. kg. 100

Mazare verde conservata calitate superioara, 
GOST:15842-90 in ambalaj borcane de 0.425gr- 
0.7 gr livrarea 2 ori în lună de la 08:30-12:00                                                                                                          
Mazăre verde conservată cat. superioară (boabele 
cu epiderma subțire).

Lotul nr.77 Fructe proaspe-
te lămîie Clinica Vorniceni

1666,50

Fructe proaspete Lămie kg. 50

« HG 929 din 31.12.2009,,cu privire la aprobarea 
„Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru 
fructe şi legume proaspete”

Livrare fiecare saptamina.Ambalaj cutii. Lamie 
întrega, sănătoasa, curate, fără corpuri străine 
vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, 
fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust 
străin, să reziste la transport.

Valoarea estimativă totală fără TVA 2 803 709,18

 
 



55

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Corespunderea cerințelor înaintate și prețul cel 
mai mic fără TVA

Alte informații:

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

25/10/2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare 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.131/2015 privind achizițiile publice)

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 6 din 30 septembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP.Institutul de Fitotehnie,,Porumbeni,
IDNO 1011600004805
Adresa r-n.Criuleni,s.Pașcani
Numărul de telefon/fax 022-24-55-71
Adresa de e-mail a autorității contractante ifporumbeni@rambler.ru
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mistreț Andrei-069158711
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

ifporumbeni@rambler.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție Publică

Activitate Științifică.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

lt

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 Denumire lotul 1

09200000-1 Motorină 
lt

12000
Motorină EURO-5

233000

2 Denumire lotul 2

09200000-1 Benzină
lt

15000
Benzină A-95

32000

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

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

Nu x

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

Nu x

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

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

Sistem dinamic de achiziție □



57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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

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

Nu x

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1655295294768 din 17.08.2022                   

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, 0(256)2-48-45

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autorita-
te 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 Preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regio-
nale EN-GROS și spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE din 
or.Rîșcani (Lucrări de construcție a blocului sanitar)”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655295294768

Data publicării: 20.06.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655295294768 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1(una)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 1(una)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1
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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-1655295294768 din 08.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”B.I.C.E.-Invest-Europa”
IDNO 1015602000083
Date de contact 

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

mun.Bălți, str.Victoriei, 25/A tel:068142783; 
e-mail; biceinvesteuropa@yandex.ru   

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 ”Dezvoltarea infrastructurii de afa-
ceri prin amenajarea pieței regio-
nale EN-GROS și spațiilor destinate 
activităților NON-AGRICOLE din 
or.Rîșcani (Lucrări de construcție a 
blocului sanitar)”

45000000-7 1 Nr.64 din 
25.07.2022

952 651,36

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

tel:0
mailto:biceinvesteuropa@yandex.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 22/8 din 19.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Localitate or. Ialoveni

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Număr de telefon/fax 268 27235 078883842

E-mail oficiu.adrc@gmail.com

Adresa de internet www.adrcentru.md

Persoana de contact Sergiu Golovco, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.
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)

Instituție publică pe lână Ministerul infrastructurii Dez-
voltării Regionale. Implementarea proiectelor de in-
frastructură în regiunea de dezvoltare Centru

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)

N/C

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, 
km 0,00-17,10, r-nul Ungheni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653305393507
Data publicării: 04.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056964/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

 

mailto:oficiu.adrc@gmail.com
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653305393507
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056964/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 3/4 din 22 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Asocierea Balt-Cons S.R.L. & Cons-Viand S.R.L.
IDNO 1010609002461
Date de contact 

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

s. Pîrlița, r. Ungheni, telefon: (+373) 79805010, 
E-mail baltconssrl@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reparația drumului L392 Un-
gheni-Cetireni-Alexeevca, km 
0,00-17,10, r-nul Ungheni

45233142-6 1 22/6 din 18 
iulie 2022

56 515 988.62
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


62

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  ____.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate cen-
trală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

--

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui 
anunţ de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

- art.56 alin.(1) lit.c) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizi-
țiile publice;

din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia dreptu-
rilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, 
lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

bunuri

Obiectul de achiziție bare luminoase, inclusiv instalarea acestora pe perioada 
de garanție a mijloacelor de transport

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: ---
Link-ul: ---

Criteriul de atribuire utilizat ---  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 40 din 20.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “DAAC -Hermes” SA

IDNO 1002600009035

Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. Calea Iesilor, l0

Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Bară luminoasă LED (Stînga LED cu-
loare: albastru și Dreapta LED culoare: 
albastru),

31612310-5

4 buc.
132 din 

10.08.2022

40 052,00

Bloc comandă EXP 100, 12V 4 buc. 13 680,00

Servicii de instalare bară luminoasă și 
bloc de comandă 4 buc. 13 300,00

           Total 67 032,00

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 X        

Da □        

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

Nu X        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante ---

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21  din     01.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NFP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice 
nr.131 din 03.07.2015, şi art. 56 lit. c  si HG 668 din 27.05.2016, 
p. 116  al.3, p.127 al. 5 si 6

Tipul obiectului contractului de achiziție Servicii       
Obiectul de achiziție achiziţionarea   serviciilor de educaţie medicală continuă 

a personalului cu studii superioare pentru II a jumătate de 
an al 2022

Anunțul de participare Nr. 
Data publicării: 
Link: : 

Criteriul de atribuire utilizat

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate NFP
Nr. oferte primite Total: 1

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” din Republica Moldova
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu sunt
Pe cale electronică: SIA RSAP nu permite efectuarea proce-
durilor NFP

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
29 din 29.12.2021,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” din Republica Moldova

IDNO 1007600000794

mailto:amt.buiucani@mail.ru
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Date de contact mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 165  Telefon: tel 022-205-386, 
022-205-285  (USMF)  022-205-632  (CUSIM) economia@usmf.md

economie.usmf@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Institutie de stat

Asociație de operatori economici  Nu       
Subcontractanți Nu     

Loturile atribuite:

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

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 achiziţionarea   serviciilor de edu-
caţie medicală continuă a perso-
nalului cu studii superioare pentru 
II a jumătate de an al 2022

80320000-3 1 buc Nr. 12 din 
01.09.2022 86424.00

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

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se refe-
ră anunțul respectiv

Nu        
Data și referința publicărilor:  nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:economia@usmf.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01/22 din 22.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție publică. Activități de recreere

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

---------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a grupului tehnic-sanitar pe teri-
toriul Rezervației Cultural - Naturală ”Orheiul-Vechi”

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654764524174
Data publicării: 09.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654764524174?tab=contract-notice    

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

---- 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01/22 din 02.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire PROEX Construct SRL 
IDNO 1021600051361

mailto:orheiulvechireserve@gmail.com
http://orheiulvechi.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654764524174?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654764524174?tab=contract-notice
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Date de contact 

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

MD-2068. Chișinău. Str. Miron Costin 13/2, of.10

Tel.+373 / 069315786. constructproex@gmail.
com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu sunt

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

-
-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1.

Lucrări de construcție a grupu-
lui tehnic-sanitar pe teritoriul 
Rezervației Cultural - Naturale 
”Orheiul Vechi”

45200000-9 1 obiect 05/22 din 
11.08.2022 1 085 934,71

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

2. Alte informații:

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

Nu       

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

Nu         

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr.79 din  18.08.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul național de securitate publică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1013601000509
Adresa Str. Doina, 102
Număr de telefon/fax 068625791
E-mail ana.novac@igp.gov.md
Adresa de internet

Persoana de contact Ana Novac
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

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 prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri  □      

Servicii □   

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de calibrare pentru aparatele de măsurare a concentra-

ției de etanol în aerul expirat de tip “Dräger”
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656917517167

Data publicării: 04.07.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21059395/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

mailto:ana.novac@igp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.74 din 21.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „LABROMED LABORATOR” SRL
IDNO 1002600001177
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Cuza Vodă 30/1;

(022) 000 824, Alexandr Ermicev;

Labromed.laborator@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Servicii de calibrare pentru 
aparatele de măsurare a con-
centrației de etanol în aerul ex-
pirat de tip “Dräger”

50433000-9
158 cali-

brări 78 din 29.07.2022 344 398,92

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Da □       
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 remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1658742240301 din 18.08.2022.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.17-Rezina

Localitate or.Rezina

IDNO 1007601000942

Adresa or.Rezina str.Nistreană 1

Număr de telefon/fax 025425560

E-mail p17achizitii@anp.gov.md

p17.logistica@penitenciar.gov.md

Adresa de internet p17achizitii@anp.gov.md

p17.logistica@penitenciar.gov.md

Persoana de contact Mărgineanu Irina 

margineanu_86@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Peniten-
ciarelor

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii     

Obiectul de achiziție Servicii de reparare a cazanelor

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1658742240301
Data publicării: 25.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21060506/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658742240301
mailto:p17achizitii@anp.gov.md
mailto:p17.logistica@penitenciar.gov.md
mailto:p17achizitii@anp.gov.md
mailto:p17.logistica@penitenciar.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1658742240301 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire „ROTARIVII”SRL
IDNO 1019600004498
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 40/1
Tel.079474883

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de reparare a cazanelor 50800000-3 3 buc 01COP 
18.08.2022

271500.00

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 (con-
tractele) 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 Agentul Economic SRL „ROTARIVII” nu este înre-

gistrat ca plătitor de TVA.

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658742240301
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=50800000-3
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  ____.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.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 comu-
nă)

--

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

bunuri

Obiectul de achiziție Aparate de zbor fără pilot

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648724563957
Data publicării: 31.03.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054270/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total:5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 39 din 20.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:
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Denumire CABOSAL SRL
IDNO 1019600026139
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chisinau, str. Barbu Lăutaru 24

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Aparat de zbor fără pilot 34700000-4 9 set. 130 din 
03.08.2022

3 854 000,00

           Total 3 854 000,00
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 fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu X        

Da □        

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

Da X        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
link: enotices.ted.europa.eu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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 remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  ____.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.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 comu-
nă)

--

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 prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

bunuri

Obiectul de achiziție echipament și uniformă
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652438963896

Data publicării: 13.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056454/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total:10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 10
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 10

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. 38 din 08.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652438963896
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Denumire RUDITIM SRL
IDNO 1003600037396
Date de contact 

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

R.Moldova, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1

Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 1 - ”Centură din piele cu cataramă”
1

Centură din piele cu cataramă 18100000-0 300 buc 124 din 
28.07.2022 64 800,00

Lot 8 - ” Rucsac special din pînză”
1

Rucsac special din pînză 18100000-0 500 buc 124 din 
28.07.2022 162 000,00

           Total 226 800,00

Denumire POPOZOGLO R.A. Î.I.
IDNO 1004611000023
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Comrat, str. Dubinina 16/13

Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 2 – “Lengerie pentru pat”

1 Lengerie pentru pat 18100000-0 450 comp 123 din 
28.07.2022 101 664,00

Lot 3 – „Pernă din silicon”

1 Pernă din silicon 18100000-0 300 buc 123 din 
28.07.2022 21 816,00

Lot 4 – „Plapumă din silicon”
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1 Plapumă din silicon 18100000-0 300 buc 123 din 
28.07.2022 71 946,00

Total 195 426,00

Denumire Patrinichi Stil SRL
IDNO 1006600033171
Date de contact 

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

R.Moldova, mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski, 7/1

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 6 „Fes tricotat”

1 Fes tricotat 18100000-0 1540 buc 126 din 
28.07.2022 221 760,00

           Total 221 760,00

Denumire Vargus Grup SRL
IDNO 1013600012220
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. M. Sadoveanu, 14

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 10 - ”Tricou cu mîneci lungi (maletă)”
1

Tricou cu mîneci lungi (maletă) 18100000-0 2000 buc 125 din 
28.07.2022 235 200,00

Lot 11 - ” Tricou de campanie”
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2
Tricou de campanie 18100000-0 3000 buc 125 din 

28.07.2022 256 800,00

           Total 492 000,00

Denumire S.R.L. Geoter Com
IDNO 1003600009799
Date de contact 

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

R.Moldova, or. Călărasi, str. Gh. Asachi 68/1

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 15 – ” Încălțăminte de campanie – bocanci de iarnă/vară”

1 Încălțăminte de campanie – bocan-
ci de iarnă/vară 18100000-0

1395/2045

Per.
127 din 

28.07.2022
2 721 150,00

           Total 2 721 150,00

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 X        
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante ---

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr 21059296 din 12.08.2022   

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Pavel SLONINA, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

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/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Necesități de reagenți și consumabile de laborator 
sisteme închise pentru anul 2022 etapa II

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656654603070
Data publicării: 01.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059296/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

- 

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

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
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1. 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. 180/22 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ICS Diamedix Impex
IDNO 1012600019967
Date de contact 

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

Telefon: 078883890

E-mail: dorel.turcanu@diamedix.ro  
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 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lot 1. Reagenţii şi consumabile 
pentru Coagulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500

33000000-0 1 lot
Nr. 06-

168/22 din 
12.08.2022

1.085.961,60

2
Lot 3. Reagenţi şi consumabile 
pentru Analizatorul Hematologic 
Pentra XL80

33000000-0  1 lot
Nr. 06-

168/22 din 
12.08.2022

235.852,80

Denumire “Echipamed-Plus” SRL
IDNO 1003600077677
Date de contact 

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

Tel./Fax: 022 234 349

 office@echipamed.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 2.  Reagenţi , soluții de spălare 
pentru Analizatorul ABL 835 33000000-0  1 lot Nr. 06-167/22 

din 09.08.2022 196 404,00

mailto:dorel.turcanu@diamedix.ro
mailto:office@echipamed.com
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Denumire SRL Mediclim AM
IDNO 1003600131744
Date de contact  (adresa/ telefon/ fax/ 
e-mail/ pagina web)

Telefon: 076030706, 022843791

office@mediclim.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 con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 6. Reagenţi pentru Vitek 2 - 
compact sistem închis. 33000000-0  1 lot Nr. 06-169/22 

din 09.08.2022 371 410.99

Denumire MEDIST GRUP S.R.L.
IDNO 1018600004516
Date de contact 

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

Telefon: 022) 84 94 95 Fax: (022) 84 94 95 

E-mail: office@medist.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 con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 5. Reagenţii şi consumabile 
pentru Analizatorul Automat de 
urină IRICELL 2000

33000000-0  1 lot Nr. 06-166/22 
din 09.08.2022 310 351,0608

2. Alte informații:

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

-       

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

-

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

mailto:office@mediclim.md
mailto:office@medist.md
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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 -

.                                                                                    

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 17.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

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 □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Tehnica de calcul și accesorii IT pentru anul 2022
Cod CPV

 

30200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21060352
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658321737546?tab=contract-notice
Data publicării: 20.07.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții pu-
blice a autorității contractante

□ Da  □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

http://treime.md/ 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse exter-
ne; □Alte surse: Surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 157 408,00  lei

http://www.mtender.gov.md
http://treime.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 52 din 10.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire NeoSuport Service SRL

BTS PRO SRL

TRIOMAC SRL

PROGRESOR-GRUP SRL

IDNO 1008600061738

1008600061565

1006606001224

1013602002784

Date de contact 

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

1. Calea Iesilor 47/1, 022840999, 

sales@neocomputer.md

 2. mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 
6V, 022 870 140, office@bts.md

3. Str. Stefan cel Mare 3 of 16, +373 876 236, triomac@gmail.com

4. Str. A. Babinski, 6, 069834025, progresorgrup@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:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Loturile 
1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,

16,17,18,19,20,21,22

BTS SRL Conform 
anexei

Conform 
anexei

131 525,05 157 830,06

Lotul 3 NeoSuport 
Service

Conform 
anexei

Conform 
anexei

1 079,42 1 295,30

Lotul 5,9 Triomac Conform 
anexei

Conform 
anexei

3 265,00 3 918,00

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

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Nr. Lot   Denumire Lot Cantitatea Triomac

        Suma fără 
TVA

Preț unitar 
fără TVA Suma cu TVA

5 Prelungitor Surge Protector , 5 Sockets, 5.0m, Black 30 2 400,00 80,00 2 880,00

9  Network 
Interface Card

USB2.0 Mini Wireless AC Dual Band LAN Adapter , 600Mbps 
  Advanced Security: Supports 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/

AES) 
  Supports Windows 10/8.1/8/7/XP and Mac OS

5 865,00 173,00 1 038,00

Nr. Lot   Denumire Lot Cantitatea NeoSuport Service

        Suma 
fără TVA

Preț unitar 
fără TVA Suma cu TVA

3 Mouse Optical Mouse, 800/1200/1600 dpi, USB, Black 30 1 079,42 35,98 1 295,30

Nr. Lot   Denumire Lot Cantitatea BTS

        Suma 
fără TVA

Preț unitar 
fără TVA

Suma cu 
TVA

1 SSD 256 GB

2.5” SSD 256GB  , SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential 
Writes: 480 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 65,000 IOPS / Write: 

61,440 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D 
NAND TLC

15 6 498,00 433,20 7 797,60

2 Bloc de 
alimentare  ATX-500W, 12cm fan, 24 pin, 2x IDE, 2x SATA, 1.2m EU cable 15 4 143,75 276,25 4 972,50

4 Tastiere Keyboard, Waterproof design, Traditional layout, Comfortable, 12 
Media (FN) Keys, USB, 1.5m, Black 20 1 780,00 89,00 2 136,00

6 Conectoare(set 
100 buc)

RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/50, 
Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u” gold plated 2 122,70 61,35 147,24

mailto:contestatii@ansc.md
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7
 Network 
Interface 

Card

Gigabit PCIe Network Interface Card, Realtek RTL8168B, 
10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX 5 750,00 150,00 900,00

8 Projector 

Projector; LCD, WXGA, 4200Lum, 16000:1, 1.6x Zoom, LAN, USB-Dis-
play, 16W, White 

Projection System:  3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter 
Color Light Output:  4,200 Lumen- 2,600 Lumen (economy) In ac-

cordance with IDMS15.4 
White Light Output:  4,200 Lumen - 2,600 Lumen (economy)

1 12 350,00 12 350,00 14 820,00

10 Swich 16 
port

 16-port Pure-Gigabit L2 Managed Switch, 16 10/100/1000Mbps 
LAN ports including 2 combo SFP slots, Port/Tag/MAC/Voice/Proto-
col-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 

L2/L3/L4 Traffic Classification/ Priority

3 6 450,00 2 150,00 7 740,00

11 Switch 24 
port

Architecture ARM 32bit 
CPU 98DX3236 

CPU core count 1 
CPU nominal frequency 800 MHz 
Dimensions 443 x 144 x 44 mm 

RouterOS license 5 
Operating System RouterOS / SwitchOS 

Size of RAM 512 MB 
Storage size 16 MB 

Storage type FLASH 
MTBF Approximately 200’000 hours at 25C 
Tested ambient temperature -40°C to 60°C

1 3 698,00 3 698,00 4 437,60

12 Swich 8 port 8-port 10/100/1000 Base-T SMART,  
// Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T 5 2 843,75 568,75 3 412,50

13 Acces Point

Architecture ARM 32bit 
CPU IPQ-4018 

CPU core count 4 
CPU nominal frequency 716 MHz 

Dimensions Round case: ⌀ 136 mm, height: 30 mm; Square case: 
145 mm x 145 mm x 30 mm

5 6 987,50 1 397,50 8 385,00

14 USB Flash 
Drive 

32GB USB3.1 Flash Drive  
Capacitate stocare:  32 GB 
Interfață:  USB 3.1 Gen 1  

Materiale:  Plastic ABS  
Viteza maximă de citire:min.  90 MB/s 

Viteza de scriere maximă:  min. 25 MB/s 
Design Unitate Flash:  Conector glisant

5 520,00 104,00 624,00

15 Cooler

                                                                                                             
Intel: LGA 775/ 115x/ 1366 
AMD:AM3/ AM4 
Dimensions: :  :  :  : 127x127x82mm (WxDxH) 
Fan Dimensions: :  : 125x125x25mm (WxDxH) 
Fan Speed: :  :  :  :  : 1800±10%RPM 
Noise Level: :  :  :  : 23.5 dBA (Max) 
Airflow: :  :  :  :  :  :  : 62 CFM

5 934,50 186,90 1 121,40

16 Monitor
23.8” IPS LED 24E1Q Borderless Matte Black (5ms, 50M:1, 250cd, 
1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers 2 x 2W, 

Audio Line-out, VESA)
12 32 748,00 2 729,00 39 297,60

17 Calculator 

Cerinte minime.                                                                                          ATX 
Case, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm 
red fan), 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 / HD Audio, Black + Red decoration 
/ MB: Socket AM4, AMD A320, Dual 2xDDR4-3200, APU AMD gra-
phics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 1xM.2, 2xPCIe 
X1, ALC887 HDA 7.1-channel , GbE LAN, 6xUSB3.1, mATX /CPU: 

AMD Ryzen 3 PRO 3200G, Socket AM4, 3.6-4.0GHz (4C/4T), 4MB L3, 
Integrated Radeon Vega 8 Graphics, 12nm 65W, Bulk with Wraith 

Stealth Cooler / 

7 38 274,95 5 467,85 45 929,94

18 USB Hub USB 3.0 Hub 7-ports , Fast Charge, Power Adapter 4 2 210,00 552,50 2 652,00

19 DVD Drive 
Portable  (USB2.0) External Portable Slim 8x DVD-RW Drive 4 1 820,00 455,00 2 184,00
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20 Printer Color 

Numar de culori : 6; viteza de imprimare: 37 ppm (alb/n A4), 38 
ppm (color A4); volum picătură: 1,5 pl; rezoluție de imprimare: 

5760x1440 dpi; imprimare fără margini; timp de imprimare 10x15 
cm (culoare) : 12 s; alimentare cu hârtie: 120 coli; greutate hârtie: 

64-300 g/m2; tipuri de suporturi pentru 

1 4 790,00 4 790,00 5 748,00

21 Memorie 
RAM DDR4

8GB DDR4- 2666MHz, CL19, 288pin DIMM 1.2V 
Capacitatea Memoriei (Total):  8GB  

Tip Memorie:  DDR4 SDRAM 
Frecvență memorie:  2666 MHz 

Viteza de memorie nominală:  PC4-21300 
Latență CAS:  CL19 

Tensiune RAM:  1.2V

6 3 498,90 583,15 4 198,68

22 Radio 
telefon

AOH, ID apelant, LCD, Sp-phone ID apelant, ID apelant (jurnal pen-
tru 50 de apeluri), difuzor pe receptor, agendă telefonică (50 de 

intrări), 
2 1 105,00 552,50 1 326,00
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 08 din ”18” august 2022   

         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni
Localitate Mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon/fax (0237) 2-71-25
E-mail primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet www.Straseni.md
Persoana de contact Cristian Șaptefrați
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală de nivelul 1

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP MTender
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri    □   

Servicii   □  

Lucrări□ 

Obiectul de achiziție Reparația acoperișului la Gradinița de copii nr. 2, 
mun. Strășeni;

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653547779612

Data publicării: 26.05.2022

Link: 

achizitii.md/ro/public/tender/21057142/lot/11576077/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653547779612


88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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: 2 (M-tender)

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. 9 din 04.07.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Provladina Construct”

IDNO 1013600019838

Date de contact 

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

mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae, 44/5; 
administrator Susarenco Ion

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 măsu-
ră

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

MDL
1 Reparația acoperișului la Gradinița de 

copii nr. 2, mun. Strășeni

 45261000-
4 Lot unic

89 din 
12.07.2022

1 226 849,60
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da   □    

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 09 din ”18” august 2022   

         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni
Localitate Mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon/fax (0237) 2-71-25
E-mail primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet www.Straseni.md
Persoana de contact Cristian Șaptefrați
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală de nivelul 1

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri    □   

Servicii   □  

Lucrări□ 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie a drumurilor municipale din Strășeni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653973887483

Data publicării: 31.05.2022

Link: 

achizitii.md/ro/public/tender/21057378/lot/11577046/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2 (M-tender)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653973887483
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8 din 04.07.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ” Nouconst”

IDNO 1005600012120

Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Petricani, 94; telefon: 068146700; 
administrator Scorobogatco Vadim

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da□           Nu□       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da□           Nu □

  

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

MDL
1 Lucrări de reparaţie a drumurilor 

municipale din Strășeni  45200000-
9

Lot unic 92 din 
18.07.2022

53 456 221,42

Cincizeci și trei mln patru 
sute cincizeci și șase mii lei 
două sute douăzeci și unu lei 
42 bani

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da   □    

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

Nu □       

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1        din_18.08.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni

Localitate satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni

IDNO 1007601008247

Adresa s.Slobozia-Dușca, raionul Criuleni

Număr de telefon/fax 0(248)74-2-38, fax:(248)74-2-36

E-mail
Adresa de internet primaria.sloboziadusca@mail.ru

Persoana de contact Istrati Sergiu 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire Nr: nu 

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumurilor locale din s.Slobozia-Duș-
ca, raionul Criuleni

Anunțul de participare 45233142-6
Conform Legii 131 privind achizitiile publice
Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655118234476

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

Sistem dinamic de achiziții □ 
Nr. oferte primite Total: 8 ofertă

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1___ din 07.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL BUILDTRADE

IDNO 1021608000815

Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655118234476
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655118234476
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea operatoru-
lui economic

Cantitate și uni-
tate de măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv 
TVA)

Lucrări de reparație a drumurilor locale din 
s.Slobozia-Dușca, raionul Criuleni

BUILDTRADE SRL Conform devizu-
lui de cheltuieli

639 990,00 767988,00

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 (con-
tractele) 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

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

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □     

Servicii □

Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de extindere a termenului de garanție a echipamen-
tului Fortigate, serverelor Lenovo și infrastructurii hardware 
pentru soluția DCU

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657277807149

Data publicării: 08.07.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657277807149?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: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: DA
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: DA

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657277807149
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657277807149?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657277807149?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 10 august 2022, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire 1. S&T MOLD SRL (1002600033173)
2. ACCENT ELECTRONIC SA (1003600023124)

Date de contact

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

1. MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8, telefon: 
022 817 400, email: office@snt.md
2. MD-2001, mun.Chișinău, str. Bulgară, 33/1, telefon: 
022 577 984, email: corporate@accent.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 serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA, 
MDL

1

Lot 1: Extinderea terme-
nului de garanție a infras-
tructurii hardware pentru 
soluția DCU

50312000-5

1 serv 25/___/2022-LD din

___.08.2022

(recepționat contractul semnat 
de contraparte ___.08.2022)

91 200,00

Lot 3: Extinderea termenu-
lui de garanție și de sub-
scriere a echipamentului 
de securitate a rețelei LAN 
FortiGate

1 serv 218 292,00

Total: 309 492,00

2

Lot 2: Extinderea termenu-
lui de garanție a serverelor 
Lenovo SR570

50312000-5 1 serv

25/___/2022-LD din

___.08.2022

(recepționat contractul semnat 
de contraparte ___.08.2022)

116 818,00

Total: 116 818,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

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

mailto:office@snt.md
mailto:corporate@accent.md
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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 remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 15.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antrepre-
noriatului

Localitate Chișinău

IDNO 1007600042792

Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-
2012

Număr de telefon/fax 022 22 42 80; 022 22 42 20

E-mail achiziții@oda.md 

Adresa de internet www.oda.md

Persoana de contact Russu Egor

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică, obiectul de activitate – susținerea 
dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprin-
derilor mici și mijlocii din Republica Moldova

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: [Indi-
cați]

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Corespunde art. 57 al Legii Nr. 131/2015

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

Obiectul de achiziție Achiziționarea repetată a serviciilor de instruire pentru benefi-
ciarii Programului Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA)

Anunțul de participare Nr: 21059014/ ocds-b3wdp1-MD-1656074820705

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/ 

Data publicării: 24.06.2022

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 Lot 4 – 1; Lot 6 – 1; Lot 10 – 2; Lot 11 – 0; Lot 12 – 0 

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
Lot 4 – 1; Lot 6 – 1; Lot 10 – 2; Lot 11 – 0; Lot 12 – 0

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: Lot 4 – 1; Lot 6 – 1; Lot 10 – 2; Lot 11 – 0; Lot 
12 – 0

 

mailto:achiziții@oda.md
http://www.oda.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656074820705
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 19.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lotul 4 – Modul 4: Digitalizare (Începători)
Denumire AO Asociația Pentru Protecția Mediului “Environ-

mental protection”

IDNO 1015620004090

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C. Vîr-
nav 19/2, ap. 1; +37368605789; sergiudobro-
jan84@yahoo.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Lotul 6 – Modul 6: Protecția proprietății intelectuale (Începători)

Lotul 10 – Modul 10: Contabilitate (Avansați)
Denumire Camera de Comerț și Industrie a RM

IDNO 1002600036967

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan 
cel Mare, 151; +37322221552; +37322225294; 
camera@chamber.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, fără 
TVA, lei

1 Lotul 4 – Modul 4: Digitalizare (În-
cepători) 80510000-2 3 cursuri

103-26-
7-22 din 

26.07.2022
104 999,94

2 Lotul 6 – Modul 6: Protecția propri-
etății intelectuale (Începători) 80510000-2 3 cursuri

104-26-
7-22 din 

26.07.2022
30 600,00

3 Lotul 10 – Modul 10: Contabilitate 
(Avansați) 80510000-2 3 cursuri

105-26-
7-22 din 

26.07.2022
43 290,00

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
mailto:sergiudobrojan84@yahoo.com
mailto:sergiudobrojan84@yahoo.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
mailto:camera@chamber.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram 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 Contes-
tațiilor

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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    1  din 18 august 2022 

                   

1. 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/fax 025860295
E-mail larisacretu24@mail.ru 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețu Larisa 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrari pentru amenajare a teritoriului la 

I. P. Gimnaziul s. Negureni, r. Telenești

Anunțul de participare Nr.:     ocds-b3wdp1-MD-1655976959301 

Data publicării: 23.06.2022

Link: //mtender.gov.md/tenders/  

ocds-b3wdp1-MD-1655976959301

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: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: □

mailto:larisacretu24@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655976959301
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1_ din _12 iulie_ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „Abicom Grup” SRL
IDNO 1005600029669
Date de contact 

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

mun. Chișinău str. Băcioii Noi, 14/1, 
ap.7,      0791374723,  abicomgrup@
mail.ru                             

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1 45200000-9 Lucrări Nr. 19 din   21 
iulie 2022

738628,66 lei

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

4. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 07 din ”18” august 2022   

         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni
Localitate Mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon/fax (0237) 2-71-25
E-mail primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet www.Straseni.md
Persoana de contact Cristian Șaptefrați
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală de nivelul 1

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri    □   
Servicii   □  
Lucrări□ 

Obiectul de achiziție Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a 
caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Fă-
gureni, mun. Strășeni;

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652772111277

Data publicării: 31.03.2022

Link: 
achizitii.md/ro/public/tender/21056585/lot/11574395/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1 (M-tender)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652772111277
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 7 din 30.06.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Polimer Gaz Complet”
IDNO 1003600089591
Date de contact 

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

Or. Chișinău, str. Varnița, 18; tel: 069245906;

administrator Boris Împaratel
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 contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

MDL

1 Construcția rețelei de alimentare cu 
gaze naturale a caselor de locuit, sec-
torul Grădiniței de copii din s. Făgureni, 
mun. Strășeni;  45333000-0

Lot unic

88 din 12.07.2022

969 853,76

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da   □    

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 142/22AA din 18.08.2022        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Autoturisme 
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1656072629447

Data publicării: 24.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-
notice

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

Nr. oferte primite Total: 1 (una)
De la operatori economici care sunt întreprin-
deri mici și mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1 (una)

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 315/22 din 03.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-notice
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Denumire „DAAC-Autosport” SRL
IDNO 1004600024841
Date de contact 

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

MD-2059, str. Petricani, 17, mun. Chișinău, tel. 022 
205865; e-mail:  iulian.mladin@daac-hermes.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumi
rea ope

ratorului economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,
fără TVA

1 Lotul nr. 3
Autoturisme

„DAAC-
Autosport” SRL 34110000-1 1 unitate Nr. 918 din 

18.08.2022 227 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:iulian.mladin@daac-hermes.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 25/22 din 23.08.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000783
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-73, 022 72-80-47
E-mail serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Mariana Boghii

(022-25-41-73 mariana.boghii@mai.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)

Serviciu public cu statut de direcție din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistența 
medicală primară, specializată de ambulator, spitali-
cească și servicii medicale de înaltă performanță pen-
tru angajații și personalul pensionat al Ministerului 
Afacerilor Interne

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  V       

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a acoperișului edificiului Policlinicii al Servi-
ciului medical al MAI

Anunțul de participare Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1654684490538

Data publicării: 09.06.2022

Link: achzitii.md/ro/public/tender/21057899/lot/11579594/

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

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

Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 7

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654684490538


107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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

În urma examinări și reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 23/22 din 16.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire SRL “Danstar Evolution”

IDNO Sergiu Hamitchi

Date de contact 

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

mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Salcâmilor 68/3, tel: 
078899784, e-mail:danstar.evolution@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 
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 a acoperișu-
lui edificiului Policlinicii al Servi-

ciului medical al MAI
45300000-0 1 lucrări 221/22 din 

23.08.2022 642 000,00

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 V        

Da □        

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

Nu V        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din  ____.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.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 comu-
nă)

--

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

bunuri

Obiectul de achiziție bare luminoase

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: 01.07.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21059370/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 42 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “DAAC -Hermes” SA

IDNO 1002600009035

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. Calea Iesilor, l0

Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

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

Da □       Nu X       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Bară luminoasă LED (Stînga LED 
culoare: albastru și Dreapta LED 
culoare: albastru), inclusiv bloc co-
mandă 31600000-2

22 buc.
133 din 

10.08.2022

311 080,00

Servicii de instalare bară luminoasă 
și bloc de comnada 22 buc. 77 000,00

           Total 388 080,00
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 X        
Da □        

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

Nu X        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante ---

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1  din 18.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Gimnaziul Roghi

Localitate s.Roghi, r-nul Dubasari

IDNO 1007600008952

Adresa Str.Nistreana, 18

Număr de telefon/fax 0248-92231

E-mail gimnaziuroghi@gmail.com

Adresa de internet www.gimnaziulroghi.educ.md

Persoana de contact Sceglov Svetlana, 067469058

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)

Institutie de invatamint 

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)

Valoarea estimată a achiziţiei  nu depășeste  2000000 
de lei pentru lucrări.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrari de montare a sistemului antiincendiar
Anunțul de participare Nr.: 3

Data publicării: 26.07.2022
Link:  www.mtender.gov.md

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică:6 

 
 
 
 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _3_ din 09.08.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Bitahon Company SRL

IDNO 1011600036411

Date de contact 

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

079403092

info@bitahon.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrari de montare a sistemului 
antiincendiar

45312100-8 Lucrări 14 din 18.08.22 168057.78

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 149/22AA din 24.08.2022        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Imprimante și dispozitive multifuncționale (Multi 
Functional Unit)

Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1656079818750

Data publicării: 24.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656079818750?tab=contract-notice  

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

Licitație electronică

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

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

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 322/22 din 12.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656079818750?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656079818750?tab=contract-notice
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Denumire „BTS PRO” SRL

IDNO 1008600061565

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

MD-2069, str. Ion Creangă, 
6V, mun. Chișinău, tel. 022 870140; 
e-mail: office@bts.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       

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

Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumi
rea ope

ratorului economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,
inclusiv TVA

1 Lotul nr. 1
Printer

„BTS PRO” SRL 30232100-5

4
buc.

Nr. 936 din 
24.08.2022

68 640,00

2
Lotul nr. 2
Imprimantă color cu 
cerneală, A4

15
buc. 40 950,00

3
Lotul nr. 3
Imprimantă color cu 
cerneală, A4

2
buc. 11 466,00

4

Lotul nr. 6
Printer barcode cu 
casetă cu bandă de 
etichete

1
buc. 2 964,00

5
Lotul nr. 7
Imprimantă color cu 
cerneală, A3

1
buc. 14 196,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124 (et. 4) 
tel/fax: 022 820652, 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

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

Nr. 30 din 04.08.2022               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-65
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri √        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Materiale electrice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654870057516

Data publicării: 10.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654870057516 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică √
Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 6

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654870057516
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654870057516
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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. 40 din 08.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”LED MARKET” 
IDNO 1004600060124
Date de contact 

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

mun. Chișinău, șos. Muncești, 801/+373 
069777726/ trade@ledmarket.md/ www.led-
market.md  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √     

 

Denumire S.R.L. ”EUROLUMINA” 
IDNO 1008600024540
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Industrială, 59M/+373 
060460090/ dmanastirli@1000kw.md/ www.
1000kw.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. 
lot.

Denumirea bunurilor Cod 
CPV

Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Conform Anexei nr. 1
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

mailto:trade@ledmarket.md/
http://www.ledmarket.md
http://www.ledmarket.md
mailto:dmanastirli@1000kw.md/
http://www.1000kw.md
http://www.1000kw.md
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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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   1      din__23.08.2022____                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Puțintei

Localitate Comuna Puțintei

IDNO 1007601003312

Adresa satul Puțintei, comuna Puțintei, raionul Orhei

Număr de telefon/fax 023561636; 0235161646

E-mail prim-putintei@yandex.ru

Adresa de internet https://primaria-putintei.md

Persoana de contact Nanii Elena, 078301636, 

elenanani260770@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

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

Obiectul de achiziție Servicii de preparare si distribuire a hranei pentru copii din IPET 
comuna Puțintei

Anunțul de participare Nr.: 1

Data publicării: 03.08.2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21061038/

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

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

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 
 
 

mailto:prim-putintei@yandex.ru
https://primaria-putintei.md
mailto:elenanani260770@gmail.com


118

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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 17.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL BRODETCHI

IDNO 1004606001297

Date de contact 

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

069105440, strut-ruslan@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de preparare si distribuire a 
hranei pentru copii din IPET Puțintei

15894200-3 114 380,00

2 Servicii de preparare si distribuire a 
hranei pentru copii din IPET Dișcova

15894200-3 101 308,00

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 v       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:strut-ruslan@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ___1___ din _02.09.2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituţia Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere”
Localitate satul Abaclia, raionul Basarabeasca
IDNO 1012620011538
Adresa MD-6711, str. Independenţei-108, s. Abaclia, 

r. Basarabeasca
Număr de telefon 0297-51-3-88
Număr de fax 0297-51-3-88
E-mail oficial abaclt27@gmail.com 
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Stratila Valentina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 354 320,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641203397541
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049569/

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

Nu

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

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

Nu □   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □ Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

14.01.2022

mailto:abaclt27@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=15800000-6
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641203397541
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Denumirea operatorului economic SRL „SLAVENA-LUX”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 3

Data: 20.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 244 016,73

Inclusiv TVA: 291 895,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr. 131, art.7 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

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)

__Procurarea  produselor  alimentare  pentru  anul  2022__________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

    În legătură cu situaţia creată în ţară din cauza războiului din statul vecin, situaţia economică instabilă ne obligă 
să ne confruntăm cu factori economici duri şi instabili privind cresterea considerabilă a preţurilor la toate produse 
alimentare. 

    Grupul de lucru, conducânduse de prevederile Legii nr.131/2015 art.76 şi art.77 consideră logic și oportun rezilierea 
contractelor existente, motiv fiind creşterea considerabilă a preţurilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr._1___din _01.09.2022_ a fost încheiat 
acordul adiţional privind:

1. Micșorarea valorii contractului.  

2. Rezilierea contractului.
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Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „SLAVENA-LUX” 1 01.09.2022 -159 288,78 -191 146,53

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. 49/2021/001 din  06.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622/0231-54623
Număr de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuș, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □  Cererea ofertelor de prețuri

R Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect 

şi deviz pentru obiectul ”Reparația capitală 
a carosabilului din str.Sorocii din mun.Bălți”, 

conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV 71242000-6
Valoarea estimată a achiziției 666 666,67
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1638455016612
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638455016612?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 02/12/2021

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

-

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

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

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

Nu R   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

03.01.2022  

Denumirea operatorului economic SRL  ”Constant-Proiect”

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638455016612?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638455016612?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21

Data: 4.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 736 810,83

Inclusiv TVA: 884 173,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 6 luni, din data înregistrării contractului la MF-

TR Nord-Bălți

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  R

Modificarea termenului de valabilitate □ 

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.4) din Legea 131/15

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

Nu R   Da □  

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)

Pe data de 04 ianuarie 2022, cu SRL ”Constant-Proiect” a fost încheiat contractul nr.21 privind Servicii de elaborare 
a documentaţiei de proiect şi deviz pentru obiectul ”Reparația capitală a carosabilului din str.Sorocii din mun.
Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți. 

Termenul de prestare a serviciilor stabilit: 6 luni, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Bălți, adică pînă 
la 03 iulie 2022, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2022. Valoarea contractului - 884 173,00 lei cu 
TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La ședința grupului de lucru din 06 septembrie 2022, a fost examinată nota informativă nr.05-418 din 01.09.2022 din 
partea DGC a Primăriei mun.Bălți cu solicitarea de a prelungi termenul de executare a contractului nr.21 din 04.01.2022 
încheiat cu SRL ”Constant-Proiect”. Temeiul înaintării solicitării este notificarea operatorului economic nr. 02/08-2022 
din 29.08.2022, care informează despre faptul că, din cauza stopării de către beneficiar a executării contractului, 
conform scrisorii nr.03-13/528 din 22.03.2022, parvenită de la DGC a Primariei mun.Bălți, pe motivul mijloacelor 
financiare limitate, este necesară prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare și întocmirea unui 
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acord adițional pentru prelungirea perioadei de proiectare.

Noul termen de elaborare a documentației de proiect și deviz fiind 01 noiembrie 2022.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind:

- prelungirea termenului de prestare a serviciilor pînă la 01 noiembrie 2022.

Argumentare: 

1. Respectarea clauzelor contractuale prevăzute la pct.12.2. din Contractul nr.21 din 04.01.2022:

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor 
contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract 
sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.  

2. Întrunirea condițiilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.4) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - autoritatea 
contractantă poate modifica contractul de achiziție publică fără organizarea unei noi proceduri de achiziției publică:

(7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție 
publică, în următoarele situaţii:

4) atunci cînd modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanţiale.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL ”Constant-Proiect” 1 06.09.2022 - -

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

Nr. __ din ______.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Baurci
Localitate s. Baurci
IDNO 1007601004401
Adresa str. Lenin 107a
Număr de telefon 029133355
Număr de fax -
E-mail primariabaurci@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Carapirea Elena

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Запрос ценовых оферт
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1657613491598
Data deschiderii ofertelor 12.07.2022, 11:22
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1657613491598
Data publicării în BAP 05.08.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Закупка щебня с доставкой 
Cod CPV 14200000-3
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu□
Da □

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

Data deciziei de atribuire a contractului 29.07.2022
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Operatorului economic cîștigător Group One SRL

Date de contact ale  operatorului economic s. Bulboaca, str. Cocorilor 24, rl. Anenii Noi

Nr. contract de achiziție 78

Data contract de achiziție 05.08.2022

Valoarea contractului de achiziție 170003,20
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Закон о Государственных закупках №131 от 13.07.2015 года
Valoarea modificărilor «Group One SRL» уменьшается контракт на сумму 

170003,20 леев

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante -

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

•	 Стоимость контракта «Group One SRL» до изменения составляет 170003,20 лей, контракт 
уменьшается на сумму 170003,20 лей и общая сумма контракта составляет 0,00 лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Уменьшение контракта связано с тем, что поставщик отказывается выполнять условия договора  



127

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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

Уменьшение контракта связано с тем, что поставщик отказывается выполнять условия договора  

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.____ din ________.2022 a fost încheiat: 

1. Acordul adiţional Nr. 11 от 06.09.2022 privind: уменьшается контракт на общую сумму 170003,19 
лей 

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

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


128

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _1_ din 05 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Gimnaziul Cucuruzeni
Localitate s.Cucuruzeni
IDNO 1012620011295
Adresa s.Cucuruzeni,r.Orhei
Număr de telefon 069129254
Număr de fax
E-mail oficial ludmilazatic@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

LudmilaZatic,069129254,ludmilazatic@mail.ru 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri *  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de reparatie capitala a gimnaziului Cucuruzeni
Cod CPV 454000000-0
Valoarea estimată a achiziției 5 655 755 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1602507438657 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1602507438657?tab= contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [bugetul raional]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

10.11.2020

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602507438657
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602507438657
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602507438657?tab
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602507438657?tab
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Denumirea operatorului economic  SRL HIPERTEH

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:18  

Data: 18.11.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:4 040 443,48

Inclusiv TVA:808 088,70

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2021
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 art.77 (1) lit.b) din Legea nr.131/2005  contractul a făcut obiectul unei modi-
ficări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în con-
formitate cu art. 76

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii pu-
blice/acordului-cadru]

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

 ______În volumul lucrărilor care au fost achiziționate inițial nu au fost prevăzute lucrări esențiale și necesare ceea ce 
nu permite continuarea lucrărilor de bază fără actualizarea documentației tehnice și respectiv reevaluarea volumelor 
de lucrări, prin care se majorează semnificativ valoare contractului cu aproximativ 40%.   

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Nota informativă nr.7-10/21 din 18.10.2021 a operatorului economic SRL HIPERTEH,referitor la rezilierea contractului 
de antrepriză cu scopul de a modifica,actualiza și adopta schimbări în documentația de proiect și deviz,în urma con-
statării unui șir de neconformități în raport cu tipurile de lucrări și volumurile reale,care conform opiniei operatorului 
economic nu permit derularea în continuare a lucrărilorde reparație contractate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.18 din 18.11.2020 a fost 
încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL HIPERTEH Nr.1 05.09.2022

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. 04 din 02 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”
Localitate or.Cimișlia
IDNO 1012620011055
Adresa MD-4101 

or. Cimișlia, str. Mihai Eminescu 48
Număr de telefon 0241-84-450
Număr de fax 0241-2-22-56
E-mail oficial mihaieminescu@yandex.ru
Adresa de internet eminescucimislia.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Jigadlo Svetlana - 068159099

institutia.mihaieminescu@yandex.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Alimentarea elevilor la clasele primare pentru I jumătate a 

anului 2022.(Servicii de cantină şi servicii de catering).
Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 375 624,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638967717742
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048287

Data publicării anunțului de participare 08 decembrie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat 

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

nr. 02  din 29 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic SC ”ZORISTA-LUX” SRL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1607700781888
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 05
Data: 05 ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 313 020,00
Inclusiv TVA: 375 624,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 10 iunie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Alimentarea elevilor la clasele primare pentru I jumătate a anului 2022. 

Servicii de cantină și servicii de catering - 94 de zile, 370 elevi (10 lei 80 bani pe o zi).

 Suma totală constituie 375 624,00 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din 375 624,00 lei am cheltuit 364 642,32 lei. Suma rămasă este necesară pentru alimentarea copiilor în a II jumătate 
al anului 2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 04 din 02 septembrie 2022 a fost înche-
iat acordul adiţional privind: Micșorarea sumei contractului cu 10 981,68 lei ( zece mii nouăsute optzeci și unu 
lei 68 bani) la IBAN: MD28TRPDAZ222990A14405AE

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC ”ZORISTA-LUX” 
SRL

33 02.09.2022 10 981,68 10 981,68

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. ocds-b3wdpl-MD-1655965171910/01  din 05 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei 
și Copilului

Localitate or.Fălești
IDNO 1008601000190
Adresa Or.Fălești, strada Ștefan cel Mare, 50
Număr de telefon 025924952
Număr de fax 025923425
E-mail oficial daspfcfalesti@gmail.com
Adresa de internet daspfc-falesti.org
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dubina Svetlana, 067733375, svetlanaserv@bk.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru perioada de 5 luni din se-

mestrul II al anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 804167,81  lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655965171910?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 23.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

26 iulie 2022

Denumirea operatorului economic „GEMBIRD”SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:61
Data:09.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:431870,32
Inclusiv TVA:503120,64

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Denumirea operatorului economic  „Fabrica de unt din Florești” S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:58

Data:12.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:125738,61

Inclusiv TVA:137851,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 art.76, al.7, p.2(a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

          Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1655965171910  prevede achziționarea produselor alimentare pen-
tru 6 instituții (servicii și centre sociale) în care sunt plasați copii aflați în situații de risc și cu comportament deviant, 
persoane cu dizabilități și persoane în etate.

În urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda ”Licitație deschisă”  la obiectul  ”Produse alimentare pentru 
instituțiile din cadrul DGASPFC Fălești pentru perioada de 5 luni din semestrul II ale anului 2022”, au  fost atribuite  5 
contracte de achiziții de bunuri cu următorii furnizori:

1) ÎI „Budnea Rodica” în valoare de 98 655 lei (inclusiv  TVA);

2) CC „Nivali-Prod” SRL în valoare de 84 240 lei (inclusiv  TVA); 

3) SC „BAC-CREȚU”SRL în valoare de 137 031,02 lei (inclusiv  TVA);

4)  SA „Fabrica de unt din Florești” în valoare de 137 851 lei (inclusiv  TVA); 

5) „Gembird” SRL în valoare de 503 120,64 lei ( inclusiv  TVA);
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Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul înregistrării contractelor descrise mai sus la Trezoreria Regională Nord,  s-a  depistat insuficiența acope-
rirei  financiare. Respectiv, grupul de lucru pentru achiziții propune micșorarea volumelor de produse alimentare prin 
încheierea acordurilor adiționale la următoarele contracte:

	Contractul nr.61 din 12.08.2022 cu „Gembird” SRL în valoare totală de 503 120,64 lei se micșorează cantitățile de 
produse alimentare cu suma de 159 310,77 lei (inclusiv TVA), Valoarea finală a contractului va constitui 343 908,87 
lei.

	Contractul nr.58 din 09.08.2022 cu „Fabrica de unt din Florești” S.A. în valoare totală de 137851 lei se micșorează 
cantitățile de produse alimentare cu suma de 21 075,80  lei (inclusiv TVA). Valoarea finală a contractului va constitui 
116775,20 lei.

 Modificările contractelor descrise mai sus nu afectează procesul de alimentare a beneficiarilor în care sunt 
plasați copii în situații de risc și cu comportament deviant, persoane cu dizabilități și persoane în etate.

     

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr.58 din 12 august 2022 
și nr.61 din 09.08.2022 au fost încheiate acordul adiţional nr.1  privind  micșorarea valorii contractului după cum ur-
mează:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„GEMBIRD”SRL 1 09.08.2022 -137082,20 -159310,77
„Fabrica de unt 
din Florești” S.A.

1 12.08.2022 -19122,56 -21075,80

Total: -156204,76 -180386,57

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. 83/22  din 23 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
IDNO 1006601003865
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon 022 82-83-32 
Număr de fax -
E-mail oficial proc-gen@procuratura.md,
Adresa de internet Procuratura Generală a Republicii Moldova
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 

	Licitație deschisă 

Negociere fără publicare prealabilă
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a sediului Procura-

turii raionului Florești
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 589 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

-
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD- 1621578271592

Data publicării anunțului de participare 21.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

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

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

Nu X    Da 

Sursa de finanțare Buget de stat       Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

nr. 64/21 din 18.06.2021

mailto:proc-gen@procuratura.md
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Denumirea operatorului economic S.R.L.” Clemantin”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru nr: 15/2//85/21
data: 09.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 2 738 213,38

Termen de valabilitate 31.12.2022 (conform acordului 139/21 din 
15.12.2021)

Termen de execuție Pe parcursul anului 2021-2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  

	Rezelierea contractului 

 □Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile pub-

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

Modificarea contractului, conform acordului 139/21 
din 15.12.2021, de prelungirea termenului de exe-
cuție și valabilitatea contractului.

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

       În rezultatul desfășurării procedurii prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-1621578271592 din 14 
iunie 2021, a fost încheiat contractul ” nr. 15/2/85/21 din 09  august 2021 cu S.R.L.”Clemantin”, privind  
executarea  lucrărilor  de reparație  capitală  a sediului Procuraturii raionului Florești, în sumă  2 738 
213,38 lei. Pe data 15 decembrie 2021 a fost încheiat acord adițional nr. 139/21, în scopul modificării con-
tractului, s-a  prelungit termenul de execuție până la data 31.03.2022 și perioada de valabilitatea până la 
data 31.12.2022.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

      La data de 03 iunie responsabilul tehnic a expediat grupului de lucru devizul de cheltuieli a lucrărilor 
rămase de executat în suma de 2 855 401,04 lei. Luând în considerație suma inclusă în procesul verbal de 
executare a lucrărilor, a devizului prezentat a lucrărilor rămase, a devizului lucrărilor suplimentare, a lucrări-
lor suplimentare la cazangerie (555 395,45 + 2 855 401,04 +312 009,81 +66 186,79 =3 788 993,09 lei), suma 
contractului urma  a fi  majorată cu 1 050 779,71, ceea ce constituie 38,37%. În acest context, potrivit art.76 
alin. (5), ”Operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respec-
tând cerințele de calitate și prețul stabilit”. Totodată, potrivit alin (7) al aceluiași articol, contractele de achiziții 
publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri, dacă creșterea prețului nu depășește 15% din 
valoarea contractului. Datorită  creșterii neprevăzute a prețului contractului, Procuratura Generală este în 
drept să facă uz de instituția rezilierii contractului.
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        În baza celor expuse, în condițiile 4.2 al Contractului nr. 15/2/85/21 din ”09” august  2021 ”Antreprenorul 
are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru 
aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din do-
meniul construcțiilor” și pct. 1 lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se impune necesitatea 
rezoluțiunii contractului.

      Conform Procesului verbal nr. 67/22 din 15.07.2022, de recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor în 
vederea rezilierii contractului de antrepriză nr. 15/2/85/21 din 09.08.2021, lucrări de reparație capitală a se-
diului Procuraturii raionului Florești, membrii grupului de lucru au luat act de informație și au recomandat 
autorității contractante rezilierea contractului sus numit, prin acord de micșorare. Luând în considerare, că 
Procesul verbal nr.1, de recepție a lucrărilor executate, prezentat de operator economic S.R.L”Clemantin” 
constituie 555 395,45, iar prin  ordin de plată nr. 2151 din 24.08.2021 autoritatea contractantă a transferat 
10% în avans din suma contractului, 273 821,34 lei. Valoarea acordului de micșorare- reziliere constituie 281 
574,11 lei.

7. Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului  de nr. 84/22 , a fost încheiat  acordul 
adițional nr.1 din 23 mai 2022, privind  rezilierea contractului nr. 15/2/85/21 din 09  august 2021 , în 
suma de 281 574,11 lei.
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21060462/01 din 06.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Țonu Maria

022381255

mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a pavilioanelor la Instituția de Educație 
Timpurie nr. 176  din com. Băcioi, mun. Chișinău

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1811374,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1658494635271
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060462/

Data publicării anunțului de participare 29.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

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

09.08.2022

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

Nr: 122
Data: 16.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 1 616 823,30
Inclusiv TVA: 1 940 187,96

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile

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

http://www.mtender.gov.md
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Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Preţul lucrărilor se majorează cu 13,8 %, echivalentul a 

267 514,13 lei

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

Nu este cazul

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)

Lucrările de reparaţie a pavilioanelor la Instituția de Educație Timpurie nr. 176 din com. Băcioi, mun. Chișinău, 
achiziţionate prin COP nr. MD-1658494635271 urmau a fi executate în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli 
identificat și selectat de grupul de lucru și verificat în modul stabilit de lege, înaintat de Primăria com. Băcioi în 
documentaţia de atribuire. Însă, după constatarea necesităţii efectuării unor lucrări suplimentare şi modificarea 
achiziţiei, volumul lucrărilor stabilite iniţial se măreşte, conform actului de constatare (diriginte, responsabil tehnic și 
beneficiar) precum și devizului aprobat de Primarul com. Băcioi, în sumă de 267 514,13 lei.

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

Pe perioada executării lucrărilor de reparaţie a pavilioanelor la Instituția de Educație Timpurie nr. 176 din com. Băcioi, 
mun. Chișinău, conform contractului de antrepriză nr. 122 din 16.08.2022, s-au depistat lucrări de strictă necesitate 
pentru finalizarea unui proiect de calitate, sigur pentru exploatare și durabilitate, dintre care putem enumera: lucrări 
de placare a pereților exteriori, de reparație a pardoselilor (ridicarea cotei pardoselelor pentru a nu fi inundate),  
de construcție a sistemului de scurgere a apei pluviale, de vopsire a tavanelor , de vopsire  a elementelor metalice 
(prevenirea coroziunii) ș.a. Toate aceste lucrări nu au fost incluse în caietul de sarcini inițial.

În consecinţă Grupul de lucru consideră necesar de a majora contractul de antrepriză nr. 122  din 16.08.2022  cu 
267 514,13  lei, ceea ce constituie 13,8 % din valoarea contractului de achiziţie prenotat, conform devizului aprobat.

Lucrările menționate supra, în privința lucrărilor de reparație a pavilioanelor la Instituția de Educație Timpurie 
nr. 176 din com. Băcioi, mun. Chișinău sunt tehnic și tehnologic legate unele de altele și constituie un tot 
întreg, necesare pentru buna executare a proiectului demarat. 

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 122  din 
16.08.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 267 514,13 lei.

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

„Mavitex-Cons” 
SRL

1 06.09.2022 222 928,44 267 514,13

 
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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A N U N Ț

 privind rezoluțiunea unilaterală a contractului 
de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/ 002 din 05 septembrie 2022

„Zahăr pentru anul 2022”

I. 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 022 - 409 -717
Număr de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Cererea Ofertelor de Prețuri  
Obiectul achiziției Zahăr pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 453 703,70 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:        ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1644412753577?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 09.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în JOUE privind proiectul  la care 
se referă anunț

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru R Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție 28.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL ,,Delmix - Prim”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 3 COP
Data: 09.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 452 900,00 lei
Inclusiv TVA: 489 132,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577?tab=contract-notice
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiune parțială unilaterală a contractului  

Temeiul juridic

Pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 3COP din 09.03.2022 „păr-
țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină 
asupra, modificării clauzelor contractului, numai în cazul apariției unor cir-
cumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”.

Pct. 8.2 lit. a) al Contractului de achiziții publice nr. 3COP din 09.03.2022 
„Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către Cumpărător în caz 
de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract”.

Art. 917 alin. (1) din Codul Civil al RM „creditorul are dreptul la rezoluțiune 
în caz de neexecutare a obligației contractuale dacă i-a acordat debitorului, 
prin notificare, un termen suplimentar rezonabil pentru executare, iar debi-
torul nu a executat în acest termen”;

Creșterea prețului în urma modificării 
- -

Modificarea anterioară a contractului 
de achiziții publice -

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte:

Nr.

lot
Denumirea bunurilor Cantitatea

Preţul unitar, lei Suma totală, lei Termen de li-
vrare Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Zahăr  
Cod CPV: 15831000-2 35 000 kg 12,94 13,98 452 900,00 lei 489 132,00 lei
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8Specificaţia Tehnică:  Zahăr tos din sfeclă de zahăr. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. 

HG nr.520 din 23.06.2010.

Livrarea: La solicitare în intervalul martie - noiembrie 2022. Timpul de livrare: luni-vineri ora 8:00-16:00. Adresa: mun. Chișinău, str. Petri-
cani 88.

Producătorul – Sudzucker Moldova SRL; Solicitant – ICS Moldova Zahăr SRL. 

Ţara de origine – Republica Moldova, Diverse.

TOTAL 452 900,00 lei 489 132,00 lei

După:

Lotul  „Zahăr”

Conform 
contractului

Cantitate 
livrată

Conform mo-
dificării

Suma conform contractu-
lui per lot, lei

Sumă achitată, 

lei cu TVA

Suma după modificare

 per lot, lei  

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

35 000 kg 1 056 kg - 33 944 kg 452 900,00 489 132,00 14 752,32 - 439 240,44 - 474 379,68

Total suma rezoluționată - 439 240,44 - 474 379,68

Achitat 13 659,56 14 752,32
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 15.08.2022, SRL „Delmix-Prim” a înaintat demersul nr. 120/2022, prin care aduce la cunoștința Grupului de 
lucru că se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile asumate prin Contractul nr. 3 COP din 09.03.2022 
și solicită rezoluțiunea contractului, din motivul creșterii prețurilor medii de achiziționare a zahărului de la 13 lei per 
kg la 21 lei per kg, fapt ce atrage pierderi financiare colosale pentru întreprinderea sa.

Analizând argumentele descrise în demersul menționat, Administrația Națională a Penitenciarelor, a emis răspuns, 
prin care a informat SRL „Delmix-Prim” că, potrivit prevederilor art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, operatorul econo-
mic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul 
stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea 
operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.

Suplimentar, s-a comunicat că, potrivit prevederilor art. 76 alin. (7) din Legea 131/2015, contractele de achiziții pu-
blice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, însă cu condiția că 
modificarea nu afectează natura generală a contractului sau esența ofertei.

Totodată, volatilitatea prețurilor nu constituie un impediment justificator care ar exonera operatorul economic de la 
executarea obligațiilor contractuale, or, la data încheierii contractului, SRL „Delmix-Prim” urma să se asigure că dis-
pune de întregul stoc de bunuri ofertate pentru achiziționare, la data semnării respectivului contract. Prin urmare, 
raportând la prezentul caz cele invocate, nu se poate aprecia că modificarea propusă a devenit necesară urmare a 
unor circumstanțe pe care un operator economic ce acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă. Or, prevede-
rile pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 3 COP din 09.03.2022, expres statuează că „părțile contractante au 
dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, 
numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut 
fi prevăzute la data încheierii contractului”. 

Ulterior, în legătură cu sistarea livrărilor din partea operatorului economic, prin scrisoarea nr. 5/3 – 2752 din 25.08.2022, 
ANP a solicitat să se execute clauzele contractuale și să fie reluate livrările, în termen de 3 zile din data recepționării 
înștiințării respective.

Operatorul economic nu a dat curs notificării autorității contractante, respectiv, livrările bunului achiziționat în baza 
Contractului nr. 3 COP din 09.03.2022, nu au fost reluate. În consecință, grupul de lucru este în drept să declare rezo-
luțiunea unilaterală a contractului în temeiul pct. 8.2 lit. a) din Contract, fiind respectată procedura prevăzută la pct. 
8.4 din Contract.

VII. Rezultatele examinării:

1.  În baza deciziei grupului de lucru privind rezoluțiunea unilaterală a contractului 
 de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/002 din 02 septembrie 2022 a fost rezoluționat unilateral con-
tractul nr.    3 COP din 09.03.2022 de achiziționare a  „Zahărului” pentru cantitatea rămasă de 33 944 kg;

2.  S-a emis solicitare către BC „ProCreditBank” SA privind aplicarea sancțiunii răspunderii materiale pentru refuzul 
de a livra bunurile, cu reținerea garanției de bună executare în cuantum de 5% din valoarea contractului, ceea ce 
constituie 24 456,60 lei;

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea

cu capital:

Nr. și data declarației 
de rezoluțiune uni-

laterală

Valoarea modificărilor

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Delmix- 
Prim”

capital autohton 
(social)

1DR/3COP din 
05.09.2022 - 439 240,44 lei - 474 379,68 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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
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A N U N Ț
 privind modificarea contractului de achiziții publice

privind achiziționarea Produselor alimentare pentru anul 2022

 (Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine congelată) 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 /002 din 08.07.2022

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 022 - 409 -717
Număr de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Licitație deschisă

Obiectul achiziției Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate și 
Carne de porcine congelată) pentru anul 2022

Cod CPV 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 10 000 000,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guverna-
mental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635769377793?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 01.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

https://enotices.ted.europa.eu/procedureInformati-
on?procedureId=259949 

2022/S 007-014694

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru R Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

R Nu 

Sursa de finanțare R Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 /001 din 
15.12.2021 

Denumirea operatorului economic SRL „Carnprodlux”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 5 LD
Data: 03.01.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793?tab=contract-notice
https://enotices.ted.europa.eu/procedureInformation?procedureId=259949
https://enotices.ted.europa.eu/procedureInformation?procedureId=259949
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 2 901 670,19 lei
Inclusiv TVA: 3 482 024,35 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Cel puțin odată la 20 zile, la solicitarea Instituțiilor Peni-
tenciare; 31.12.2022

4. 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  
R  Rezilierea parțială a contractului  
□ Altele 

Temeiul juridic

Pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 5 LD din 03 ianuarie 2022 
„părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină 
asupra, modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul 
apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale aces-
tora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”.

Pct. 8.1 din contractul nr. 5 LD din 03 ianuarie 2022 „Rezoluțiunea Contractu-
lui se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.”

Alin. (2), lit. (a) art. 920 din Codul Civil al RM „dacă există un temei de rezoluți-
une pentru neexecutare în privința unei tranșe căreia îi poate fi atribuită o con-
traprestație, autoritatea contractantă are dreptul la rezoluțiunea contractului 
în privința acelei tranșe (rezoluțiune parțială)”;

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

-

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

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Nr.

lot

Denumirea bu-
nurilor Cantitatea

Preţul unitar, lei Suma totală, lei

Fără 
TVA Cu  TVA Fără TVA Cu TVA

1 2 3 4 5 6 7

1.
Carne de porci-

ne congelată  
Cod CPV: 15113000-3

50 281,94 
kg 2 901 670,19 lei 3 482 024,35 lei

P.1 – Taraclia 2 618,88 kg 57,708 69,25 151 130,32 181 357,44

P.2 – Lipcani 2 495,69 kg 57,708 69,25 144 021,27 172 826,53

P.3 – Leova 3 140,37 kg 57,708 69,25 181 224,37 217 470,52

P.4 – Cricova 5 721,38 kg 57,708 69,25 330 169,30 396 205,56

P.5 – Cahul 1 064,43 kg 57,708 69,25 61 426,13 73 711,67

P.6 – Soroca 6 084,09 kg 57,708 69,25 351 100,57 421 323,23
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P.7 – Rusca 2 302,24 kg 57,708 69,25 132 857,57 159 430,02

P.9 – Pruncul  3 599,81 kg 57,708 69,25 207 737,74 249 286,70

P.10 – Goian 360,89 kg 57,708 69,25 20 826,24 24 991,53

P.11 – Bălți 2 136,62 kg 57,708 69,25 123 300,07 147 960,93

P.13 – Chișinău 6 766,19 kg 57,708 69,25 390 463,19 468 558,55

P.15 – Cricova 4 562,50 kg 57,708 69,25 263 292,75 315 953,12

P.16 – Pruncul 2 293,11 kg 57,708 69,25 132 330,69 158 797,86

P.17 – Rezina 2 139,81 kg 57,708 69,25 123 484,16 148 181,84

P.18 – Brănești 4 995,94 kg 57,708 69,25 288 305,71 345 968,84

Specificaţia Tehnică:  Carne curată, cu grăsime pînă la 10%,  fără sânge, șoric și fără oase. Cerințe stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul 
și comercializarea” și Hotărârii Guvernului        nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind 
contaminanții din produsele alimentare. Termen de valabilitate - minim 4 luni din momentul livrării. Livrarea: Cel puțin 1 dată 
la  20 zile, în termen de 3 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare; Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00-16:00.

Producătorul – SRL Carnprodlux. Ţara de origine – Republica Moldova.

TOTAL 2 901 670,19 lei 3 482 024,35 lei

După modificare:

Lotul  „Carne de porcine congelată”

Conform con-
tractului

Cantitate li-
vrată

Conform modi-
ficării

Suma conform contractului

 per lot, lei

Sumă achitată,

lei

Suma după modificare

 per lot, lei  

Fără TVA Cu TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

50 281,94 kg 29 268,10 kg - 21 013,84 kg 2 901 670,19 3 482 024,35 2 026 815,98 - 1 212 673,64 - 1 455 
208,37

Total suma rezoluționată cu TVA - 1 455 208,37 lei

Achitat cu TVA 2 026 815,98 lei

	 Conform contractului cantitatea totală a lotului „Carne de porcine congelată” a constituit 50 281,94 kg;

	 Valoarea contractului a constituit 3 482 024,35 lei, inclusiv TVA;

	 Cantitatea livrată a lotului „Carne de porcine congelată” constituie 29 268,10 kg;

	 Valoarea achitată a contractului constituie 2 026 815,98 lei, inclusiv TVA; 

	 Se reziliază cantitatea rămasă a lotului „Carne de porcine congelată” cu 21 013,84 kg;

	 Suma rezoluționată a contractului constituie 1 455 208,37 lei, inclusiv TVA;

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Administrația Națională a Penitenciarelor și SRL „Carnprodlux” au încheiat contractul              nr. 5 LD din 
03.01.2022, atribuit conform procedurii LD nr.  ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 din 09.12.2021, având ca obiect 
„Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine congelată) pentru anul 2022”.

La data de 03.06.2022, SRL „Carnprodlux” a înaintat un demers, prin care aduce la cunoștința Grupului de lucru că 
se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile față de contractul            nr. 5 LD din 03.01.2022 și solicită 
rezoluțiunea parțială a contractului, lotul „Carne de porcine congelată” – pentru cantitatea rămasă din totalul de 50 
281,94 kg, motivând prin creșterea galopantă a prețurilor la produsele alimentare în contextul crizei economice, atât 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
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pe plan național cât și internațional, fapt ce atrage pierderi financiare colosale și riscul de faliment. 

Analizând argumentele descrise în demersul operatorului economic, Administrația Națională a Penitenciarelor, a 
emis răspuns prin care a  informat SRL „Carnprodlux”, conform prevederilor               art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, 
operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințe-
le de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage 
după sine răspunderea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.

Deasemenea s-a indicat că, potrivit prevederilor art. 904 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, neexecutarea 
obligației debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă 
debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

În acest sens, conform instrucțiunilor și recomandărilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din data de 14.04.2022, 
operatorului economic i s-a solicitat să demonstreze prin documente justificative cauza concretă (de exemplu: 
calculul variațiilor prețurilor însoțit de factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, etc.) precum 
că executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa, cât și afectarea 
lanțului de aprovizionare, provocată de conflictul din Ucraina.

Drept răspuns, SRL „Carnprodlux” a prezentat facturile de achiziționare a bunului contractat de la producător, și con-
tractul încheiat între SRL „Carnprodlux” și Î.M „Porco Bello” SRL prin care se confirmă rata de creșterea cu 35,18% a 
prețurilor medii de consum pentru produsele de carne. 

Drept urmare, Grupul de lucru a acceptat solicitarea operatorului economic SRL „Carnprodlux” privind rezoluțiunea 
parțială a contractului nr. 5 LD din 03.01.2022, cu mențiunea din pct.1 lit. a) prevăzută în dispoziția Ministerului Fi-
nanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 „fără solicitarea includerii în lista de interdicție și fără a i se reține garanția de bună 
execuție, dacă acesta a fost concepută”.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind rezilierea parțială a contractului nr. 5 LD din 03.01.2022, pentru lotul „Carne de porcine congelată” 
(cantitatea de 21 013,84 kg, din totalul de 50 281,94 kg).

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data 
acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Carnprodlux” capital autohton 
(social)

1 AA / 5 LD

08.07.2022
- 1 212 673,64 

lei - 1 455 208,37 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 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 DE ATRIBUIRE

Din  28.09.2022      

            

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-391
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Savca Stela
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Achiziționarea îmbrăcămintei de protecție, încălțămintei de 
protecție și alte echipamente individuale de protecție      

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ●Licitație deschisă  

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului 
normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor și serviciilor poștale 74/2020

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

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

Obiectul de achiziție Achiziționarea îmbrăcămintei de protecție, încălțămintei de pro-
tecție și alte echipamente individuale de protecție

Anunțul de participare 21056156

Data publicării: 06.05.2022

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056156/

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: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 3
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 128/1  din 10.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru 
ofertantilor:

Denumire “Absolutely Safety” SRL ICS “Acseal Gaz” SRL
IDNO 1013600022911 1006600022416

Date de contact 

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

RepublicaMoldova or.
Chișinău,

str. Calea Ieșilor 67, ap. 
199.

RepublicaMoldova or.
Chișinău,

Str. Padurii nr.13.

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  Da □       Nu □  
Asociație de operatori eco-
nomici  

(societate mixtă, consorțiu sau alte-
le) 

Da □       Nu □ Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □ Da □       Nu □

Valoarea ofertei câștigătoare, va-
lorile ofertei celei mai ridicate și a 
ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea con-
tractului.

1 552 211,88 53 700,00

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

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

“Absolutely Safety” SRL
1. Lot. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 18100000-0 nr.2022183 din 

30.08.2022
1 552 211,88

“Acseal Gaz” SRL
2. Lot. 12,14 18100000-0 nr.2022214 din 

__27.09.2022
53 700,00

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

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

nr._______din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei”

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600023242

Adresa MD – 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 
134

Număr de telefon/fax +37322251213, +37322251233, +37322224290

E-mail cancelaria@posta.md

Pagina web oficială www.posta.md

Persoana de contact Natalia Borozan, secretara grupului de lucru, 022-251-234, 
natalia.borozan@posta.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că en-
titatea contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

-Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordu-
lui-cadru 

Bunuri □  

Servicii □

Lucrări □

Obiectul achiziției, Cod CPV Sisteme de operare pentru stații de lucru - licențiere Micro-
soft EAS; 48600000-4

Anunțul de participare Nr.: 47

Data publicării: 15 iulie 2022

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060146/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Catalog electronic □

Numărul de oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: -

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 5

http://www.posta.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060146/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 108 din 30.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire “BTS-PRO” S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pa-
gina web oficială)

Telefonul de contact: +37378499740

E-mail: bg@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici (societate mix-
tă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procen-
tul din contract)

Da □       Nu □      

Notă: Entitatea contractantă nu dispune de informația (documente justificative) cu privire la rândul 5.

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor Cod CPV Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Numărul și 
data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA, 

Lei

1 Lotul 2 - Licențe Microsoft Perpetual. 48600000-4 25 859 938,24
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 și/sau din unul dintre statele 
membre ale Uniunii Europene

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uni-
unii Europene privind contractul/contractele la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data/datele și referința/referințele publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.173 A din 29.09.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă 

Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și servici-
ilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participare) Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri √       

Obiectul de achiziție RFQ_169 - IZOLATOARE POLIMERICE

Anunțul de participare

Nr. 45

Data publicării: 10.06.2022

Link:  
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_45_2.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație Electronică  √   

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
Pe cale electronică:

HABSEV GRUP SRL 

„ÎM CC ,,ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

DISACE ENERGÍA, S.L.

Chint Electric Co., Ltd.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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. 115 din 29.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire HABSEV GRUP SRL 
IDNO 1006600038877

Date de contact 

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

ghabed@habsev.md,  +37322427933, mun. 
Chișinău str. .Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
 Nu √      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului. 1.647.776,52 MDL fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, MDL  
inclusiv 

TVA

Lotul 2  772704 IZOLATOR POLIME-
RIC CS-70-20-III_Y16,B16 44111511-6 8500 buc. 2b63722 din 

15.09.2022 1.977.332,00

TOTAL ATRIBUIT 1.977.332,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire DISACE ENERGÍA, S.L.

IDNO B 82758814

Date de contact 

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

918299371

santiagoromero@disace-energia.com; antonioromero@
disace-energia.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
 Nu √      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare 
pentru atribuirea contractului. 271.244,90 MDL  fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcon-
tractat unor terți. Nu se aplica

mailto:ghabed@habsev.md
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Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, MDL  
inclusiv 

TVA

Lotul 1  773681 LANT SIMPLU SUS-
TIN.COMPOZIT LSS-70-35 44111511-6 850 buc. 2b67022 din 

23.09.2022 325.493,88

TOTAL ATRIBUIT 325.493,88 
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu √         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.175 A din 29.09.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă 

Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și servici-
ilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participare)

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri √       

Obiectul de achiziție RFQ_175 - PD COMPACT 2L3P 630A C_BETON MAN_EXT6KV

Anunțul de participare

Nr. 45

Data publicării: 10.06.2022

Link:  

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_45_2.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație Electronică  √   

Nr. oferte primite

Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

Pe cale electronică:

HABSEV GRUP SRL 

ENERGCOMPLETCONS SRL 

CEGOLTAR SRL 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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. 120 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire HABSEV GRUP SRL 
IDNO 1006600038877

Date de contact 

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

ghabed@habsev.md,  +37322427933, mun. 
Chișinău str. .Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
 Nu √      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului. 651.322,41 MDL fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, MDL  
inclusiv TVA

Lotul 1 800334 - PD COMPACT 2L3P 630A C_BE-
TON MAN_EXT6KV

31170000-8, 
44211200-4 1 buc. 2b67322 din 

20.09.2022 781.586,89 

TOTAL ATRIBUIT 781.586,89
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu √         

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

Nu √      

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:ghabed@habsev.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.174 A din 29.09.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă 
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri √       

Obiectul de achiziție RFQ_177 - IZOLATOARE DIN PORȚELAN

Anunțul de participare

Nr. 48
Data publicării: 21.06.2022
Link:  

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_48_2.pdf

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

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

Pe cale electronică:
ELECTROCON SRL  
„ÎM CC ,,ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

mailto:furnizor@premierenergy.md


158

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7804 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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. 
114 din 26.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎM ,,ODESKABEL-MOLDOVA” S.R.L.
IDNO 1003600035750
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
0 22 272727

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □            

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu □      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute lua-
te în considerare pentru atribuirea contractului. 98.473,65 MDL  fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,MDL  
inclusiv TVA

Lot 1 542631 IZOLATOR DE SUPORT 
IOR-10/7,5 44111511-6 50 buc.

2b62922 din 
14.09.2022 118.168,38 

Lot 2 547011 IZOLATOR DE SUPORT 
IOR-10/3,75 44111511-6 500 buc.

TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA 118.168,38
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu √         

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

Nu √      

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

 Nr. 176P din 30.09.2022

privind achiziționarea RFQ_215 - CONDUCTOR A-25 prin procedura de achiziție restrînsă (tipul proce-
durii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

 CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 
Standarde de refe-
rință/ sistemul de 
gestiune electro-

nica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 31320000-5 773785 - CONDUCTOR 
A-25 m 15.000

ГОСТ 839-80 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
70.000,00 MDL

Valoarea estimativă totală 70.000,00 MDL
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            
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13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data]  19.10.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 150 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 
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24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Transmis pe 30.09.2022 pentru pu-
blicare la data de 04.10.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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