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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ci-
bernetică

IDNO 1003600096694

Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Națio-
nale 1

Numărul de telefon/fax 022-820-954 / 022-250-522

Adresa de e-mail ale autorității contractante tender@stisc.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stisc.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail L.Cemirtan

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 do-
cumentația de atribuire)

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică este o instituție publică, a cărei activitate are 
scopul de a asigura administrarea, menținerea și dez-
voltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a 
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor adminis-
traţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speci-
ale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea 
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum și implementarea politicii statului în domeniul 
securității cibernetice.

 
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 fieca-

re lot în parte)

1 30237000-9 Piese și accesorii pentru 
computere  bucăți

Componente de rezervă pentru

infrastructura TIC din gestiunea

I.P. STISC, precum și staţii de

lucru, componente periferice.

1 600 000,00 MDL

 

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

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

Nu 

Da 

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

Nu  

Da 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cu documentația de atribuire; 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractu-
lui: cel mai scăzut preț 

Alte informații:

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

Trim. I

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 publi-
care 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.1 din 20.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

e-mail: achizitii@asd.md
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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71322500-6

Servicii de proiectare pentru actuali-
zarea proiectului de reabilitare a dru-
mului „R14 R6 – Codrul Nou – Soroca 
– Unguri – frontiera cu Ucraina, km 
92,62 – 123,62”

1
Conform 

caietului de 
sarcini 

1 685 595,00

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

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

Nu □

Da 

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

Nu □

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacita-
tea de exercitare a activității profesio-
nale; Capacitatea economică și finan-
ciară; Capacitatea tehnică; Standarde 
de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

Februarie 2022

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 publi-
care 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 Execuția lucrărilor 2022

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. 001   din  24.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Cimișlia

Aparatul președintelui raionului Cimișlia

IDNO 1007601008915

Adresa MD-4101, bd. Ștefan cel Mare,12 or.Cimișlia

Numărul de telefon/fax 024122058 / 024123399,  024121177

Adresa de e-mail ale autorității contractante crcim@mail.ru, 

Adresa de internet ale autorității contractante www.raoncimislia.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Buceațcaia Elena, 024121177 achizitiiraioncimis-
lia@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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

   SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate  a  administraţiei  publice  locale  de  
nivelul  al  doilea  . Pro-movarea  intereselor  şi  
soluţionarea  problemelor  populaţiei raionului 
Cimișlia.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

45
23

31
40

-2

Lucrări de reparație a       drumurilor  pu-
blice  locale

1 lucrare
Conform caietului 

de sarcini 8912,5

1.1

L553R26 Batîr-Ciuflești,  tronsonul 4,0-5,3 
km

2870 m2

Consolidarea tera-
sa-mentului . Repa-
rația îmbrăcămintei 
rutie-re: acoperire cu 
be-ton asfalt.

1666,7

1.2
L559.1 Gradiste -Coștangalia tronsonul 
3,3-3,7 km 1800 m2 Reparația îmbră-

că-mintei   rutiere. 958,3

1.3
Podul pe strada Anatol Perciun,  or. Cimiș-
lia 1 unutate

Construcțiea   po-
du-lui din elemente 
de beton  armat.

1250,0

mailto:crcim@mail.ru
http://www.raoncimislia.md
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
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1.4
L554R3Albina-Fetița

300 m.l.
Pavarea trotuarului 
adiacent

250,0

1.5
Strada Luceafărul, or.Cimișlia

960 m2
Reparația îmbră-
că-mintei   rutiere 
din piatră spartă.

333,3

1.6
Strada Varlaam, or.Cimișlia

560 m2
Construcția drumu-
lui cu îmbrăcăminte 
din beton.

329,2

1.7

Drum spre cimitirul din                s. Mihai-
lovca

560 m2

Construcția drumu-
lui cu îmbrăcăminte 
din beton.

333,3

1.8

L559.1 Drum s. Gradiște tronsonul 7,0-
8,4km

800 m2

Frezarea și plom-
ba-rea gropilor. Strat 
de egalizare din 
beton asfalt. 

833,3

1.9

L560 Drum de acces s.Suric. (Transonul din    
s. Sagaidac)

500 m2

Construcție:  drum 
cu acoperire din 
beton asfalt.

666,7

1.10

L581 G127 (L581R3Valea Perjei -Maxi-
meni-Javgur) ,  G125(Transonul ieșire din 
s.Marienfeld spre Valea Perjei) 3800 m2

Reparația îmbră-
că-mintei   rutiere.

2041,7

1.11
Strada Tineretului, s. Ecateri-novca

1100 m2
Reparația îmbră-
că-mintei   rutiere 
din

250,0

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 X

Da 

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

Nu X

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție capacitatea de exercitare a activității 
profesionale; capacitatea economică şi 
financiară; capacitatea tehnică şi/sau 
profesională; standarde de asigurare a 
calității.

Alte informații:

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

10.04.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care în 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 pu-
blice 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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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 22/24012022 din 24.01.2022 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi
IDNO 1003602150710
Adresa mun. Bălţi, str. Decebal 101V
Numărul de telefon/fax 0 231 752 28/0 231 725 88
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante cmfbalti@ms.md
Adresa de internet ale autorităţii contractante http://cmf-balti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lisnic Antoniu, 069023232, cmfbalti@ms.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ţine accesul liber, direct, total şi gratuit la documentaţia de 
atribuire

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

cmfbalti@ms.md

https://mtender.gov.md

https://achizitii.md

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activita-
te

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziţie comună)

Instituţie medico-sanitară publică, asistenţa medicală primară

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, fără 
TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 33696500-0

Lotul 1 - Reactivi pentru 
analizator biochimic 
automat BA-400 sistem 
închis (Biosistem, Spania)

Conform 
poziţiilor

Reactivi de laborator pentru dispo-
zitive medicale de tip închis pentru 
anul 2022, lotul 1 - reactivi pentru 
analizator biochimic automat BA-400 
sistem închis (Biosistem, Spania) – 39 
poziţii

1 123 984,22

2 33696500-0

Lotul 2 - Reactivi pentru 
analizator ionoselectiv 
Diamond Smartlyte, sis-
tem inchis

Conform 
poziţiilor

Reactivi de laborator pentru dispo-
zitive medicale de tip închis pentru 
anul 2022, Lotul 2 - Reactivi pentru 
analizator ionoselectiv Diamond 
Smartlyte, sistem inchis  – 9 poziţii

68 656,23

3 33696500-0

Lotul 3 - Reactivi pentru 
analizator hemotologic 
automat BS-3600, Min-
dray, sistem închis

Conform 
poziţiilor

Reactivi de laborator pentru dispoziti-
ve medicale de tip închis pentru anul 
2022, Lotul 3 - Reactivi pentru anali-
zator hemotologic automat BC-3600, 
Mindray, sistem închis  – 7 poziţii

240 932,63

4 33696500-0

Lotul 4 - Reactivi pentru 
analizator hemotologic 
automat BC-5150, Min-
dray, sistem închis

Conform 
poziţiilor

Reactivi de laborator pentru dispoziti-
ve medicale de tip închis pentru anul 
2022, Lotul 4 - Reactivi pentru analiza-
tor hemotologic automat BC-51500, 
Mindray, sistem închis – 9 poziţii

705 086,27
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5 33696500-0

Lotul 5 - Reactivi pentru 
coagulometru Teco Coa-
tron X Pro, Germania, 
sistem inchis

Conform 
poziţiilor

Reactivi de laborator pentru dispo-
zitive medicale de tip închis pentru 
anul 2022, Lotul 5 - Reactivi pentru 
coagulometru Teco Coatron X Pro, 
Germania, sistem inchis – 8 poziţii

264 318,00

6 33696500-0

Lotul 6 - Reactivi pentru 
analizator biochimic 
automat Respons 910, 
sistem închis (Diasis, Ger-
mania)

Conform 
poziţiilor

Reactivi de laborator pentru dispo-
zitive medicale de tip închis pentru 
anul 2022, Lotul 6 - Reactivi pentru 
analizator biochimic automat Res-
pons 910, sistem închis (Diasis, Ger-
mania) – 10 poziţii

228 436,00

7 33696500-0

Lotul 7 - Reactivi pentru 
analizator de urină Mis-
sion U 500, sistem închis 
(ACON, United States)

Conform 
poziţiilor

Reactivi de laborator pentru dispo-
zitive medicale de tip închis pentru 
anul 2021, Lotul 7 - Reactivi pentru 
analizator de urină Mission U 500, 
sistem închis (ACON, United States) 
– 2 poziţii

122 250,00

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

Contractul de achiziţie 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 selecţie Preţul cel mai scăzut cu corespunde-
rea tuturor cerinţelor solicitate

 
Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de 
intenţie

01.02.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 

Sistem dinamic de achiziţie 

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 04 din 21.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești
IDNO 1003606150040
Adresa Or.Telenești,str.C.Porumbescu 8
Numărul de telefon/fax 0258-22448
Adresa de e-mail ale autorității contractante srtelenesti@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante srtelenesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vleju Elena

079113054

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

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

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 ,obiectul principal- servicii  
medicale de calitate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lu-

crărilor

Unitatea de 
măsură Cantitate Descrierea 

achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot în 

parte)

Lotul nr.1 Ac pentru 
punctie lombara22G

4500,00

1.1 33100000-1 Ac pentru punctie lom-
bara22G bucata 300

Quincke-slip-
ning,0.7x88m-
m,22Gx31/2 ,steril,a-
pirogen,ambalat 
individual

Lotul nr.2 Ace p/u  
seringi,sterile(de uni-
ca folosinta)

400,00

2.1 33100000-1 Ace p/u  seringi,ster-
ile(de unica folosinta) bucata 1000

Ace hipodermice 
p/u seringi,sterile(de 
unica folosinta),am-
balate individu-
al,      18G x 1.5      
1.2x40mm

Lotul nr.3 Ace chirur-
gicale 4000,00

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
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3.1 33100000-1 Ace chirurgicale bucata 50 GR 514-15,   0.60 ,  
rotund  1/2cerc

3.2
33100000-1

Ace chirurgicale bucata 50
PB 538-4 ,   
0.60x30,rotund 
1/2cerc

3.3
33100000-1

Ace chirurgical bucata 50
CR 514-11, 
1.00x45,rotund  
1/2cerc

3.4 33100000-1 Ace chirurgicale bucata 50 4B1, 0.6x30 rotund

3.5 33100000-1 Ace chirurgicale bucata 50 4B1,1.2x55, 
taetor,GAR 504-6

3.6 33100000-1 Ace chirurgicale bucata 50 BV,580-11, 
1.10x30,3/8taetor

3.7 33100000-1 Ace chirurgicale bucata 50 3B1,0.7X28,taetor

3.8 33100000-1 Ace chirurgicale bucata 50 B502-8,1.00x41,3/
8taetor

Lotul nr.4Catetere de 
aspiratie Redon Balton 2700

4.1 33100000-1 Cateter  aspiratie Redon 
Balton bucata 30 57cm N22 900

4.2 33100000-1 Cateter  aspiratie Redon 
Balton bucata 30 57cm N24 900

4.3 33100000-1 Cateter  aspiratie Redon 
Balton bucata 30 57cm N22 900

Lotul nr.5 Set aspiratie 
Yankauer 1600,00

5.1 33100000-1  Set aspiratie Yankauer bucata 100

6mm,cu tub si 
mansa,lungimea 
tub.36cm,vacuum 
control

Lotul nr.6 Set  polimed 
pentru drenarea ab-
domenuluicu punga 
2000mlsi cateter20Fg

800,00

6.1 33100000-1

Set  polimed pentru 
drenarea abdomenu-
luicu punga 2000mlsi 
cateter20Fg

bucata 20

Set polimed pentru 
drenarea abdo-
menuluicu punga 
2000mlsi cateter-
20Fg

Lotul nr.7 Set polimed 
pentru drenarea ab-
domenuluicu punga 
2000mlsi cateter24Fg

800,00

7.1 33100000-1

Set polimed pentru 
drenarea abdomenu-
luicu punga 2000mlsi 
cateter24Fg

bucata 20

Set polimed pentru 
drenarea abdo-
menuluicu punga 
2000mlsi cateter-
24Fg

Lotul nr.8 Scutece 7000,00

8.1 33100000-1 Scutece pentru maturi bucata 500 Marimea L,diametru 
taliei 100-150cm 3500

8.2 33100000-1 Scutece pentru maturi bucata 500 Marimea M,diamet-
ru taliei 85-125cm 3500

Lotul nr.9Articole pen-
tru concentratoare de 
oxigen

2150,00

9.1 33100000-1
Masca oxygen adulti

bucata 50 Pentru concentrator 
de oxigen

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
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9.2 33100000-1 Canula oxygen -adulti bucata 200 Pentru concentrator 
de oxigen

9.3 33100000-1 Canula oxygen –noi 
nascuti bucata 30 Pentru concentrator 

de oxigen

9.4 33100000-1 Canula oxygen –copii bucata 100 Pentru concentrator 
de oxigen

Lotul nr.10 Set de 
tuburi gofrate circutit  
p/u ventilare  adulti 

6000,00

10.1 33100000-1
 Set de tuburi gofrate 
circutit  p/u ventilare  
adulti 

bucati 100

Lotul 11.Sonda Blak-
More 3000,00

11.1 33100000-1 Sonda Blak-More 20Fg bucati 10

Lotul 12. Termofor 
combinat 1000,00

12.1 33100000-1
Termofor combinat

Buc. 10

Lotul 13. Test  pentru 
stirilizare 180/60 1400,00

13.1 33100000-1 Test  pentru stirilizare 
180/60

bucati 15 180/60,aer us-
cat,N1000

Lotul nr.14Tub endo-
traheal 2800,00

14.1 33100000-1 Tub endotraheal Buc. 20
N7.0,cu manjeta,cef-
trificat de confor-
mitate

14.2 33100000-1 Tub endotraheal Buc. 50
N7.5,cu manjeta,cef-
trificat de confor-
mitate

14.3 33100000-1 Tub endotraheal Buc. 50
N8.0,cu manjeta,cef-
trificat de confor-
mitate

14.4 33100000-1 Tub endotraheal Buc. 50
N8.5,cu manjeta,cef-
trificat de confor-
mitate

Lotul.15Cutii de incin-
erare a deseurilor 27000,00

15.1 33100000-1

Cutii de incinerare a 
deseurilor Buc. 3000

7.5 l.,din carton, 
certificat de confor-
mitate

Lotul.16 Set pentru 
cateterizare a vaselor  
centrale

11220,00

16.1 33100000-1 Set pentru cateterizare 
a vaselor  centrale Buc. 30 Steril,7Fr/20cm

16.2 33100000-1 Set pentru cateterizare 
a vaselor  centrale Buc. 6 Steril,5Fr/20cm

16.3 33100000-1 Set pentru cateterizare 
a vaselor  centrale Buc. 30 Steril,8Fr/20cm

Lotul 17.Cateter om-
bilical N6 36,00

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
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17.1
Cateter ombilical N6

Buc. 6

Lotul 18.Teste pentru 
masurarea nivelului de 
glicemie in singe com-
patibile cu glucometru  
model  Viva Cec

2300,00

18.1 33100000-1

Teste pentru masurarea 
nivelului de glicemie 
in singe compatibile 
cu glucometru  model  
Viva Cec 
sau teste pentru măsu-
rarea nivelului de gli-
cemie în sînge însoțite 
de glucomentru – 2 
buc ( oferite gratuit în 
folosință) 
Cerințe față de glucom-
etru: 
1.1 Toate accesoriile şi 
consumabilele dispozi-
tivului trebuie sa fie 
compatibile; 
1.2 Dispozitiv portabil;  
1.3 Ecran LCD;  
1.4 Proces automat de 
măsurare;  
1.5 Proba: sînge capilar, 
venos 
1.6 Calibrare automată; 
Certificare: 
1.1 Declarație cu privire 
la termenul de garanție 
a dispozitivului de 18 
luni la momentul livrării 
– semnat electronic; 
1.2 Dovada înregistrării 
glucometrului în regis-
trul de stat al dispozi-
tivelor medicale – sem-
nat electronic;

buc
1000

18.2 33100000-1

Dispozitiv de înțepare 
cu nivel reglabil de 
străpungere(oferit gra-
tuit în folosință)

buc 2

18.3 33100000-1
Ace (oferite gratuit în 
folosință), sterile de 
unică utilizare

buc 1000

Lotul.19 Tifon medical 2800,00

19.1 Tifon medical Metri 1000
Tifon medical nes-
teril, 90 cm, densi-
tatea min. 32 g/m2

Lotul.20 Bandaj (Fase) 
de tifon, 7m x 14cm, 
nesterila, densitatea 
min. 32 g/m2

6000,00

20.1 33100000-1
Bandaj (Fase) de tifon, 
7m x 14cm, nesterila, 
densitatea min. 32 g/m2

bucati 2000

Bandaj (Fase) de 
tifon, 7m x 14cm, 
nesterila, densitatea 
min. 32 g/m2

Lotul.21 Lame chirur-
gicale 3750,00

21.1 33100000-1 Lame chirurgicaleN20 bucati 1500

21.2 33100000-1 Lame chirurgicaleN21 bucati 1000

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1


18

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

Lotul.22 Seringi 11000,00

22.1 33100000-1 Seringi 2.0 bucati 5000

Seringa, cu ac, 2ml 
sau 3ml, 3 com-
pon, ac 23Gx1¼  
0,6x30mm, sterila,

22.2 33100000-1 Seringi 5.0 bucati 5000

Seringa, cu ac, 5ml 
sau 6ml, 3 com-
pon, ac 22Gx1½  
0,7x40mm, sterila

22.3 33100000-1 Seringi10.0 bucati 5000

Seringa, cu ac, 10ml 
sau 12ml, 3 com-
pon, ac 22Gx1½  
0,7x40mm, sterila

22.4 33100000-1 Seringi20.0 bucati 2000

Seringa, cu ac, 20ml 
sau 24ml, 3 com-
pon, ac 20Gx1½  
0,9x40mm, sterila,

Lotul 23. Musama 
medicala 3800,00

23.1 33100000-1 Musama medicala metri 100

Din cauciuc pe 
baza din tesatura 
din bumbac,desti-
nata pentru instr.
med.,rezistenta la 
procesul de steriliza-
re,inofensiva pentru 
sanatate

Lotul 24.Plosca 2400,00

24.1 33100000-1
Plosca urinara barbati

bucati 30 2l,din plastic

24.2 33100000-1 Plosca urinara femei bucati 30 2l,din plastic

TOTAL LOTURI
108456,00

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

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

Nu  

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

În cadrul procedurii de achiziție vor 
fi solicitate documentele stabilite 
conform Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. 

IV.Alte informații:

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

Ianuarie 2022

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=33100000-1
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care 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 pub-
lice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat 
pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 24.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soldanesti

IDNO 1007601006405

Adresa Or.Soldanesti str.31August 1

Numărul de telefon/fax 0272-2-54-83/fax-0272-2-53-66

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

Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nani Galina, 069646364

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)

sectiaeconomie.sd@gmail.com

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

APL 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)

1

45233141-9

45233142-6

45233141-9

Întreţinerea de rutină a 
drumurilor; intreţinerea 
periodică, reparaţii  
curente şi capitale 
– drumuri asfaltate , 
drumuri pietruite; pentru 
drumurile publice locale 
raionale anul 2022, 
raionul Soldanesti

          Inclusiv:

Lotul 1

Întreţinerea de rutină a 
drumurilor;

            Lotul 2

Întreţinerea periodică, 
reparaţii curente şi 
capitale – drumuri as-
faltate 

            Lotul 3

Întreţinerea periodică, 
reparaţii curente şi 
capitale – drumuri pie-
truite

         1 Lucrari  de intreţinerea periodică, re-
paraţii  curente și capitale anul 2022, 
raionul Soldanesti

Lucrari de intretinere de rutina a dru-
murilor publice locale raionale

Lucrari de intretinere a drumurilor 
publice locale raionale – drumuri as-
faltate 

Lucrari de intretinere a drumurilor 
publice locale raionale – drumuri pie-
truite

7 738 500

1 250 000

6 321 700

166 800,00
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

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

Fiebruarie 2022

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 publi-
care 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  

Data transmiterii spre publicare a anuntului de in-
tentie

24.01.2022

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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.01 din 24 ianuarie 2022                

1. Informații generale despre autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Na-
turală

IDNO 1005600000099
Adresa Mun. Chișinău. Str. Kogălniceanu, 82
Număr de telefon/fax + 373 (0) 79761346
Adresa de e-mail ale autorității contrac-
tante

office@muzeu.md; director@muzeu.md 

Pagina web oficială a autorității contrac-
tante

https://muzeu.md/ 

Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail  

+ 373 (0) 22 244 002; 079549730 office@muzeu.md 

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

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

e-licitatie.md; mtender.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție publică din sfera științei și inovării, responsabilă de 
elaborarea programelor și proiectelor științifice și culturale 
proprii în corespundere cu strategia culturală și științifică pro-
movată de Ministerul Culturii. 

Informații despre obiectul achiziției

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Descrierea achi-
ziției

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

Lotul 1. Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru lucrările de restaurare și adaptare 
la funcțiuni noi a imobilului din str. Sfatul Țării nr.8 sediul Zemstvei Guberniale a Basarabiei.

1.1.

Proiectarea lucrărilor de 
restaurare și adaptare la 
funcțiuni noi a imobilului 
din str. Sfatul Țării nr.8 se-
diul Zemstvei Guberniale 
a Basarabiei

proiect 1

Documentația de 
proiect se va elabora 

în conformitate cu 
normativele și stan-
dardele în vigoare și 
ținând cont de pre-
vederile caietului de 

sarcini.

980 000,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA 980 000,00

mailto:office@muzeu.md
mailto:director@muzeu.md
https://muzeu.md/
mailto:office@muzeu.md
mailto:mtender.gov.md;%20
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2. Condiții de participare

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. Oferta se va elabora ținând cont de 
prevederile caietului de sarcini.

Pentru constatarea datelor de cali-
ficare în cadrul procedurii de achizi-
ție publică, operatorii economici vor 
prezenta documentele solicitate de 
autoritate în documentația de atribu-
ire.

Criteriile de calificare și selecție apli-
cate de autoritate sunt:

a) eligibilitatea ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activității pro-
fesionale;

c) capacitatea economică și financiară;

d) capacitatea tehnică și / sau profesională;

e) standarde de asigurare a calității.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul la care se referă anunțul 
de intenție

08.02.2022

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

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care 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 achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data 
aprobării bugetului propriu al autorității 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. 1 din 24.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină

IDNO 1007601007778

Adresa mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab 46

Numărul de telefon/fax 022 780-310

Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@cnam.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.cnam.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Gonta, tel:022 780-263

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, total și gratuit, o mențiune privind mo-
dul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

vladimir.gonta@cnam.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(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)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o organi-
zaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune de per-
sonalitate juridică și desfășoară activităţi nonprofit în domeniul 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondată prin Hotă-
rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 
2001 în scopul implementării Legii cu privire la asigurarea obli-
gatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 79800000-2
Rețete pentru 
medicamente 
compensate

8 000 000  buc

Licitație Publică – achizițio-
narea serviciilor de tipărire a 
rețetelor pentru medicamente 
compensate și dispozitive 
medicale compensate

1 983 333,33 lei.

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
Alte informații:

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

Trimestrul I-II
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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 publi-
care 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 pu-
blice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat 
pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină
IDNO 1007601007778
Adresa mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab 46
Numărul de telefon/fax 022 780-310
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@cnam.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.cnam.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Gonta, tel:022 780-263
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 mo-
dul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

vladimir.gonta@cnam.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)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o or-
ganizaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune 
de personalitate juridică și desfășoară activităţi nonprofit 
în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
fondată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
nr.950 din 7 septembrie 2001 în scopul implementării Le-
gii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medica-
lă nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 30200000-1 Echipament 
informatic

Licitație Publică – achi-
ziționarea echipamentu-
lui informatic

833 333,33 lei.

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
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Alte informații:

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

Trimestrul I-II

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 3 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină
IDNO 1007601007778
Adresa mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab 46
Numărul de telefon/fax 022 780-310
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@cnam.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.cnam.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Gonta, tel:022 780-263
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 mo-
dul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

vladimir.gonta@cnam.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)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o or-
ganizaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune 
de personalitate juridică și desfășoară activităţi nonprofit 
în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
fondată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
nr.950 din 7 septembrie 2001 în scopul implementării Le-
gii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medica-
lă nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

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 72200000-7

Servicii de suport si 
dezvoltare a sistemului 
de evidență a listelor de 

așteptare

1 serviciu 

Licitație Publică

Servicii de suport si dezvolta-
re a sistemului de evidență a 

listelor de așteptare 1 466 666,67 lei

 
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
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Alte informații:

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

Trimestrul I-III

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 4 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină

IDNO 1007601007778

Adresa mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab 46

Numărul de telefon/fax 022 780-310

Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@cnam.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.cnam.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Gonta, tel:022 780-263

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, total și gratuit, o mențiune privind mo-
dul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

vladimir.gonta@cnam.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(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)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o organi-
zaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune de per-
sonalitate juridică și desfășoară activităţi nonprofit în domeniul 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondată prin Hotă-
rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 
2001 în scopul implementării Legii cu privire la asigurarea obli-
gatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45000000-7 Lucrări de re-
parații capitale 1 lucrare

Licitație publică 
Lucrări de reparații capi-
tale a sediilor agențiilor 
teritoriale ale CNAM

1 666 666,67 lei

 
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
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Alte informații:

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

Trimestrul I-III

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 5 din 24.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină
IDNO 1007601007778
Adresa mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab 46
Numărul de telefon/fax 022 780-310
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@cnam.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.cnam.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Gonta, tel:022 780-263
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 mo-
dul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

vladimir.gonta@cnam.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)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o or-
ganizaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune 
de personalitate juridică și desfășoară activităţi nonprofit 
în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
fondată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
nr.950 din 7 septembrie 2001 în scopul implementării Le-
gii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medica-
lă nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 72220000-7
Servicii de mentenan-

ță, suport și dezvol-
tare 

1 serviciu

Licitație publică 

Servicii de mentenanță, suport 
și dezvoltare Sistemul Infor-
mational Automatizat Asisten-
ta Medicala Primara (SIA AMP) 8 333 333,33 lei

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
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Alte informații:

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

Trimestrul I

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 6 din 24.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină
IDNO 1007601007778
Adresa mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab 46
Numărul de telefon/fax 022 780-310
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@cnam.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.cnam.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Gonta, tel:022 780-263
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 mo-
dul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

vladimir.gonta@cnam.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)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o or-
ganizaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune 
de personalitate juridică și desfășoară activităţi nonprofit 
în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
fondată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
nr.950 din 7 septembrie 2001 în scopul implementării Le-
gii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medica-
lă nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

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 72200000-7

Servicii de mentenanță,  
și suport pentru Sistemul 
Informațional de raporta-
re și evidență a Serviciilor 

medicale

1 serviciu

Licitație Publică – achiziți-
onarea serviciilor de men-
tenanță,  și suport pentru 
Sistemul Informațional de 

raportare și evidență a Servi-
ciilor medicale

1 518 000,00 lei

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 un or 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
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Alte informații:

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

Timestrul I

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 1 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica

IDNO 1007601009602

Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10

Numărul de telefon/fax 022 76 75 75

Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura.botanica@pmc.md

Adresa de internet ale autorității contractante https://www.botanica.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA

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 do-
cumentația de atribuire)

Conform SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autori-
tate 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 bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Amenajarea sistemului 
de irigare pe bd. Dacia 

(tronsonul str. Hr. Botev – 
str. Valea Crucii)

1 buc.
Amenajarea sistemului de irigare pe 
bd. Dacia (tronsonul str. Hr. Botev – 
str. Valea Crucii)

1 666 666,67

 
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 X

Da 

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

Nu X

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea 
specificației tehnice prezentate

 
Alte informații:

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

Februarie 2022
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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 publi-
care în 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 pu-
blice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat 
pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax 022 76 75 75
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura.botanica@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.botanica.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

Conform SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autori-
tate 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 bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000-9
Amenajarea trotuarului și 
locurilor de parcare, str. 

Sarmizegetusa
1 buc. Amenajarea trotuarului și locurilor de 

parcare, str. Sarmizegetusa 2 083 333,34

 
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 X

Da 

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

Nu X

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea 
specificației tehnice prezentate
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Alte informații:

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

Februarie 2022

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. 3 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax 022 76 75 75
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura.botanica@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.botanica.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

Conform SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autori-
tate 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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45200000-
9

Reparația pasajului 
subteran din bd. Da-
cia intersecție cu bd. 

Traian

1 buc.
Reparația pasajului subteran 
din bd. Dacia intersecție cu bd. 
Traian

3 333 333,34

 
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 X

Da 

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

Nu X

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea 
specificației tehnice prezentate
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Alte informații:

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

Februarie 2022

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. 4 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax 022 76 75 75
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura.botanica@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.botanica.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

Conform SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autori-
tate 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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9
Amenajarea trotua-
rului și locurilor de 
parcare, bd. Traian

1 buc.
Amenajarea trotuarului și 
locurilor de parcare, bd. 
Traian

2 801 250

 
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 X

Da 

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

Nu X

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea 
specificației tehnice prezentate
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Alte informații:

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

Februarie 2022

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. 10 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9 Construcția veceurilor 
publice 1 Construcția veceurilor publice

3 750 000,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 11 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9
Reconstrucția amfiteatrului 

din Parcul Valea Trandafi-
rilor

1 Reconstrucția amfiteatrului din Parcul 
Valea Trandafirilor 2 500 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 02 din 21.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CANCELARIA DE STAT

IDNO 1006601001067

Adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1

Numărul de telefon/fax 022/250-231

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

Adresa de internet ale autorității contractante https://cancelaria.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ana Mistreanu e-mail: ana.mistreanu@gov.md

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asi-
gură organizarea activității Guvernului în vederea 
realizării de către acesta a politicii interne și externe 
a statului, crearea cadrului general pentru definirea 
priorităților de activitate a Guvernului. Cancelaria de 
Stat este independentă în exercitarea funcțiilor sale. 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

1 80300000-7

Servicii de  
învățământ și 
formare profesională 
(Comanda de Stat) 

1 Conform caietului de sarcini

17566700,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 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 Corespunderea cu caietul de sarcini, 
documentația de atribuire
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Alte informații:

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

Ianuarie - februarie 2022

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

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. 01 din 21.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CANCELARIA DE STAT

IDNO 1006601001067

Adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1

Numărul de telefon/fax 022/250-231

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

Adresa de internet ale autorității contractante https://cancelaria.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ana Mistreanu, e-mail: ana.mistreanu@gov.md

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asi-
gură organizarea activității Guvernului în vederea 
realizării de către acesta a politicii interne și externe 
a statului, crearea cadrului general pentru definirea 
priorităților de activitate a Guvernului. Cancelaria de 
Stat este independentă în exercitarea funcțiilor sale. 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției Valoarea estimată, 

fără TVA 

1 60400000-2 Servicii de transport 
aerian (Bilete avia) 1 Conform caietului de sarcini 800000,00

 
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 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 Corespunderea cu caietul de sarcini, documentația de 
atribuire,  prețul cel mai scăzut

 
Alte informații:

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

Ianuarie - martie 2022
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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

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 21.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CANCELARIA DE STAT
IDNO 1006601001067
Adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Nați-

onale, 1
Numărul de telefon/fax 022/250-231
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante https://cancelaria.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ana Mistreanu, e-mail: ana.mistreanu@gov.

md
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Cancelaria de Stat este autoritatea publică 
care asigură organizarea activității Guver-
nului în vederea realizării de către acesta a 
politicii interne și externe a statului, crearea 
cadrului general pentru definirea priorități-
lor de activitate a Guvernului. Cancelaria de 
Stat este independentă în exercitarea funcți-
ilor sale. 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

1 30000000-9 Procurarea tehnicii 
de calcul buc. Conform caietului de sarcini 2028000,00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Corespunderea cu caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, prețul cel mai 
scăzut
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Alte informații:

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

Ianuarie – septembrie 2022

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

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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Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul CPV Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura de achi-
ziţie aplicabilă

Perioada desfășu-
rării procedurii de 
achiziţie publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 
privind achiziţiile guver-

namentale al Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului

1. Achiziționarea 
automobilului 34110000-1 270000,00

COP – cu publicare 23.06.2021- 
23.09.2021 -

Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul CPV Valoarea esti-
mată fără TVA 

(lei MD)

Procedura de achiziţie 
aplicabilă

Perioada des-
fășurării proce-
durii de achizi-

ţie publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordu-
lui privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului

1. Echipamente 
medicale 33100000-1 492000,00 COP – cu publicare 05.05.2021- 

05.08.2021 -

Anunţ de intenţie

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.
Expunerea obiec-
tului de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura de achi-
ziţie aplicabilă

Perioada desfășu-
rării procedurii de 
achiziţie publică

Contractul intră sau 
nu sub incidenţa 

Acordului privind 
achiziţiile guver-

namentale al Orga-
nizaţiei Mondiale a 

Comerţului

1.
Lucrări de repa-

rație capitală 45400000-1 1170000,0 COP – cu publicare 10.06.2021- 
10.09.2021 -

Tel:0
Tel:0
Tel:0
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.   4    din  21.12.2022 a. 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații Verzi 
Bălți”

IDNO 1011602002399
Adresa Mun. Bălți, str. Moscovei 19
Numărul de telefon/fax +37379999242, 0-231-2-24-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante atsvbalti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Melnic S., +37379999242,  

atsvzacupca@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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

atsvzacupca@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații Verzi 
Bălți”

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 fie-

care lot în parte)

1 34223300-9 Remorcă de tractor 1 Conform caietului de sarcini din 
documentele de licitație. 120 000,00

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

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

26.01.2022 a.

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 publi-
care 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 publi-
ce 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


57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNŢ  DE  INTENŢIE

nr. 1   din     24.01.2022 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

IDNO 1006601001229
Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84
Numărul de telefon/fax (022) 25-23-10/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorităţii contrac-
tante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ 
e-mail

 Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care 
se va putea obţine accesul liber, direct, total 
şi gratuit la documentaţia de atribuire

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&-
submenuheader=5

Tipul autorităţii contractante şi obiectul 
principal de activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 II.  Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor
Cant./ 
U.M. Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 09130000-
9

Combustibil

(carburanţi – vrac) 
litri

Achiziţionarea motorinei, 
benzinei conform necesi-
tăţilor AN 

2 351 167,00

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

Contractul de achiziţie publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare 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 selecţie
Conform art.18, 

LP nr.131/2015
IV. Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de 
intenţie

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
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Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, 124, MD-2001; 

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informaţii relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

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 34300000-0
Accesorii pentru 

utilaj de salubriza-
re mecanizată

1
Accesorii pentru utilaj 
de salubrizare mecani-
zată 790 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 34300000-0 Perii pentru utilaj de 
salubrizare mecanizată 1 Perii pentru utilaj de salubriza-

re mecanizată
920 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 3 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 37500000-3

Echipamente de joacă 
pentru copii (inclusiv 
instalarea și amenaja-

rea)

1
Echipamente de joacă pentru 
copii (inclusiv instalarea și ame-
najarea) 16 666 667,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 4 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 34300000-0

Tehnică specializa-
tă de salubrizare 

mecanizată, desză-
pezire și gestionare 

a deșeurilor

1
Tehnică specializată de salubrizare 
mecanizată, deszăpezire și gestio-
nare a deșeurilor 15 396 880,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 5 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

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 14400000-5 Material antiderapant Material antiderapant

1 250 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md


68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 6 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 18400000-3 Echipamente de pro-
tecție Echipamente de protecție

416 667,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 7 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

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 44100000-1 Materiale de construcție 1 Materiale de construcție

1 666 667,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md


72

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 8 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

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 34320000-6 Piese de schimb pentru 
utilaj de salubrizare 1 Piese de schimb pentru 

utilaj de salubrizare
1 083 334,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 9 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

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 09134220-5 Combustibil 1 Combustibil

9 833 333,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 12 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9
Reconstrucția capitală 
a clădirii administrati-

ve DGLCA
1 Reparația capitală a clădirii ad-

ministrative DGLCA
833 333,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 13 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9
Amenajarea scuarului 
din str. Maria Dragan, 

etapa II

Amenajarea scuarului din 
str. Maria Drăgan, etapa II 2 500 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md


80

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 14 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare

IDNO 1007601010493

Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33

Numărul de telefon/fax 022 24 25 01

Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe

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 do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și amenajare a 
CMC Chișinău

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în par-

te)

1 45200000-9
Amenajarea unui scuar pe 

spațiul public din str. Albișoa-
ra, 80/3

1 Amenajarea unui scuar pe spațiul 
public din str. Albișoara, 80/3

666 667,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 
 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 19 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9
Amenajarea spațiilor publice 
din mun. Chișinău, inclusiv 
restabilirea monumentelor

Amenajarea spațiilor publice din 
mun. Chișinău, inclusiv restabilirea 
monumentelor 

8 333 333,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 16 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în par-

te)

1 45200000-9
Construcția platformelor 

pentru colectarea deșeuri-
lor menajere

1 Construcția platformelor pentru co-
lectarea deșeurilor menajere 4 166 667,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 17 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9 Proiecte de amenajare 
a mun. Chișinău

1 Proiecte de amenajare a mun. 
Chișinău

6 666 667,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 18 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9

Amenajarea stației de 
compostare a deșeuri-
lor vegetale și de reci-

clare a DCD

1
Amenajarea stației de com-
postare a deșeurilor vegetale 
și de reciclare a DCD 8 333 334,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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


91

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 19 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

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

achizitii.dglca@cmc.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)

Direcţia generală locativ-comunală și amenajare a 
CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în par-

te)

1 45200000-9
Amenajarea depozitului 
pentru deșeuri din con-

strucții și demolări
1 Amenajarea depozitului pentru de-

șeuri din construcții și demolări
2 083 333,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat 
pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 20 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Renovarea fațadei blocuri-
lor de locuit din bd. Dacia 

nr. 50, 51, 51/1 (Porțile 
Orașului)

1
Renovarea fațadei blocurilor de locuit 
din bd. Dacia nr. 50, 51, 51/1 (Porțile 
Orașului)

4 166 667,00
 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 21 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9 Reparația curentă a fondu-
lui de locuințe 1 Reparația curentă a fondului 

de locuințe
4 000 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 22 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 90923000-3
Servicii de deratizare și 
dezinsecție a blocurilor 

de locuințe
1

Servicii de deratizare și dez-
insecție a blocurilor de locu-
ințe 2 500 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 23 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 50800000-3 Deservirea havuzurilor 1 Deservirea havuzurilor
250 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat 
pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 24 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 85200000-1

Servicii de capturare, 
sterilizare, vaccinare, mi-
crocipare și deparatizare 

a câinilor fără stăpân

1

Servicii de capturare, steri-
lizare, vaccinare, microcipa-
re și deparatizare a câinilor 
fără stăpân 2 500 000,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat 
pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 25 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 85200000-1

Servicii de sterilizare și 
înregistrare (microci-
pare) a animalelor de 

companie

1
Servicii de sterilizare și înregis-
trare (microcipare) a animalelor 
de companie 1 666 667,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 26 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 90700000-9
Elaborarea Strategi-
ei politicii locative a 

mun. Chișinău
1 Elaborarea Strategiei politicii 

locative a mun. Chișinău
833 333,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 27 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 90700000-9

Elaborarea Strategiei 
pentru gestionarea 
spațiilor verzi, inclu-

siv cadastrul Spațiilor 
Verzi

1
Elaborarea Strategiei pentru 
gestionarea spațiilor verzi, in-
clusiv cadastrul Spațiilor Verzi 2 645 833,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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


109

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 28 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 71322000-1 Elaborarea documen-
tației de proiect

1 Elaborarea documentației de 
proiect

1 250 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 29 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 71319000-7 Elaborarea expertize-
lor tehnice

1 Elaborarea expertizelor tehni-
ce 416 667,00

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 Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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


113

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 30 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 71354300-7 Servicii de cadastru 1 Servicii de cadastru
333 333,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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II. Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. 31 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare

IDNO 1007601010493
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33
Numărul de telefon/fax 022 24 25 01
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dglca.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrușca Gheorghe
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achizitii.dglca@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Direcţia generală locativ-comunală și ame-
najare a CMC Chișinău

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 60000000-9 Servicii de transport 1 Servicii de transport
333 333,00

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

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

 Nu 

Da 

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

 Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

 

http://www.dglca.md
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Alte informații:

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

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 publi-
care 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 44114200-4
Amestecuri de 

beton 3300 m3

Beton C 12/15

Beton C 12/15antiger

Beton C 25/30 (beton hidroteh-
nic)

Beton C 25/30 antiger

3 500 000

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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

 

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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Alte informații:

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

Trimestrul I-II

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 44113600-1

Amestecuri de beton 
asfaltic, emulsii bitumi-

noase, bitum, mastic 
bituminos

Conform nece-
sităților anuale

Beton asfaltic deschis BAD 22,4
Beton asfaltic deschis cu pietriș conca-
sat BAD 22,4 cu PC
Beton asfaltic cu criblură
BA 16
Beton asfaltic cu criblură
BA 8
Mixtură asfaltică stabilizată
MAS 16
Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre 
MASF 16
Anrobat bituminos
AB 31,5
Emulsie bituminoasa cationică
Bitum rutier 70/100
Mastic bituminos
Asfalt rece

120 000 000

 
 

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

II. Alte informații:

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

Trimestrul I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru x

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

 
 
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 66516100-1

Servicii de asigu-
rare obligatorie de 
răspundere civilă a 

autovehiculelor

185 un. 
Servicii de asigurare obliga-
torie de răspundere civilă a 
autovehiculelor

800 000

 
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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I-II

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 44114200-4 Borduri de beton 35 000 buc.
Borduri mari de beton;

Borduri mari de beton.
3 465 000

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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I-II

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”

IDNO 1003600161002

Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22

Numărul de telefon/fax 022 471165

Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea

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 do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md
www.exdrupo.md 

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

Întreprindere municipală, întreținerea și reabilitarea 
infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău

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 63700000-6
Echipamente GPS și 
servicii de monitori-

zare

120 buc. Echipamente GPS (dispozitive 
de localizare   geografică)

815 000

20 buc. Sensor de nivel de combustibil 
(Sonda litrometrică)

20 buc. Contor Combustibil (Debitmetru 
de combustibil lichid)

20 buc. Senzor inchidere/deschidere a 
rezervorului de combustibil

120 serv. Servicii de monitorizare a 
obiectelor mobile prin GPS  

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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 14211000-3 Nisip 12000 tn
Nisip spălat;

Nisip pentru amenajare.
2 800 000

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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I - 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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 14212120-7
Piatră spartă de cal-

car 30 000 tn

Piatră spartă de calcar 32/63

Piatră spartă de calcar 16/31,5

Piatră spartă de calcar 8/16

9 000 000

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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 14212120-7

Piese de 
schimb pen-
tru utilaje și 
mecanisme

Conform 
necesităților 

anuale
2 500 000

Greider DZ 143
Greider DZ 180
Autogreider ГС 1001
AMCADOR 342B 
Incarcator GEHL 4240 
Fermec 860
Tractor K-700A
Tractor T-150K
Tractor MTZ-80 KO-707
Tractor ЮMZ-8070
Tractor T-25 MOK
Tractor MTZ 82.1 Belarus
Remorca 2PTS-6
Remorca 2PTS-4
TRALER ARTIZANAL PPM-1
TRALER 003TUE200ZGS
SEMI/REMORCA HOFMAN 
“H4270/2”

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md


132

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

 

Remorca OZTP-8572
Reciclator EM 3200
Remorca MAYER WM AP 25
Freza W1000L
Freza W350
Rulou compactor  HD10
Rulou compactor DV40
Rulou compactor HD70
Rulou compactor HD90
Rulou pe pneuri GRV-10
Masina de marcaj  H16-2
Masina de marcaj H8-1 
Masina de sters marcajul 
H92-1
Rulou compactor  AR65
Vibroplaca  AVR 1850
Vibromai  AVS 68
FINISOR VOGELE  SUPER 
1603-1
Detector de metale “Binger 
602”
Uscator “Suhovei  UP “STIM”
Nissan X trail
Nissan Primera
Lada 2170
Gaz 2705-34
Gaz 3110
Daewoo Magnus
Ford Tranzit
Wolksvagen T4
Zil 130
Gaz 53
KAVZ 3270
PAZ 672
KAMAZ 53213
KAMAZ 53215
KAMAZ 65115
IVECO 150 E 21
MAN 18.220
MAN 18.320
Mercedes 2631
Zil 131 D-210 (masina speci-
alizata Incarcator de zapada 
cu rotor)
Mercedes 210 D
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

II. Alte informații:

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

Trimestrul I

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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


134

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 09130000-9 Produse petroliere 802 000 l

Benzină Ai-95

Motorină EURO 5 

Gaz Petrolier lichefiat (GPL)

12 590 400

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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 14211000-3 Sare tehnică 10 000 tn Sare tehnică 15 000 000 
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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I - 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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 60182000-7 Servicii de transport
8600 ore

Greider;

Buldoexcavator;

Excavator;

Buldozer;

Finisor;

Autospeciale pentru deszăpezire;

Tractor dotat cu ciocan pneumatic 
și freză.

10 000 000

16 000 t/km Autobasculante

200 rute Auto-trailer
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 x

Da 

http://www.achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

Alte informații:

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

Trimestrul I-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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 44100000-1
Țevi și elemente 

pentru canalizarea 
pluvială

55 buc. .

SN 8 țeavă corugată Ø 250

SN 8 țeavă corugată Ø 315 

SN 8 țeavă corugată Ø 630 

1 000 000

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 x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I-III

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”

IDNO 1003600161002

Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22

Numărul de telefon/fax 022 471165

Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea

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 do-
cumentația de atribuire)

www.achizitii.md
www.exdrupo.md 

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

Întreprindere municipală, întreținerea și reabilitarea 
infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău

 
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 44800000-8
Vopsea marcaj, di-
luant și microbile 

reflectorizante

95 000 kg
Vopsea marcaj alba;

Vopsea marcaj galbenă;
5 000 000

5 500 l Diluant;

29 000 kg Microbile reflectorizante
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu x

Da 

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

Nu x

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerin-
țelor solicitate
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Alte informații:

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

Trimestrul I-II

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 publi-
care în 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 pu-
blice 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. 8 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține acce-
sul 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)

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 im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul 
fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea și men-
ţinerea stabilităţii preţurilor.

 
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

30
21

00
00

-4

Infrastructura pentru 
soluția de plăți instant 1 set

Infrastructura dedicata de servere și unități 
de stocare date, inclusiv licențele aferente 
platformei de virtualizare, sistemelor de 
operare și bazelor de date. 

Garanţia de la producător pentru echipa-
mentele de hardware va constitui 5 ani. 

6 056 666,67

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

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

Nu +
Da 

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

Nu +
Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor înain-
tate, inclusiv:
- capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- capacitatea economică și financiară;
- capacitatea tehnică și / sau profesională.

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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II. Alte informații:

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

Martie 2022

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. 9 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

 
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 30213000-
5 Stații de lucru 30 buc. Stații de lucru tip All-in-One 956 666,67

2 30213100-
6 Calculatoare portabile 94 buc. Calculatoare portabile 2 154 166,67

3 30231300-
0 Monitoare 55 buc. Monitoare de 27-inch rezoluție 

QHD și de 32-inch rezoluție 4K 550 833,33

4 30121100-
4 Aparat multifuncțional 1 buc.

Aparat multifuncțional laser, tipări-
re, copiere (alb / negru / color), sca-
nare (color), fax, de tip Smart wor-
kplace assistant

105 833,33

5 30231300-
0

Ecrane de afișare de 55-
inch 4K 2 buc. Ecrane de afișare de 55-inch 4K, in-

clusiv suporturi compatibile 15 000,00

6 30216110-
0 Scanere A4 4 buc. Scanere A4 56 666,67

7 32342100-
3 Căști cu microfon 300 buc. Căști cu microfon 161 666,67

 

http://www.bnm.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu+ 

Da 

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

Nu +

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințe-
lor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și / sau profesională.

II. Alte informații:

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

Ianuarie 2022

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. 10 din 18 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

 
 
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 48820000-2, 
30233000-1

Infrastructura de sto-
care și servere 1 set

Infrastructura de stocare și 
servere, transceiver module, 
inclusiv deblocarea a 8 por-
turi pe 4 SAN switch-uri  

1 934 166,67

2 48514000-1
Licențe pentru in-
frastructura de virtu-
alizare Vmware

2 licențe
Licențe pentru infrastructu-
ra de virtualizare Vmware

50 833,33

3 48219100-7 Soluție Web Applica-
tion Firewall 1 soluție Soluție Web Application 

Firewall
263 333,33

4 48600000-4 Sistem de operare 
Red Hat Enterprise 8 licențe Sistem de operare Red Hat 

Enterprise
115 833,33

 
 
 
 

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu +

Da 

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

Nu +

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 
cerințelor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și / sau profesi-
onală.

II. Alte informații:

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

Februarie 2022

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. 11 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 48451000-4 
(inclusiv

72212422-3, 
79633000-0, 
72267000-4)

Soluție informati-
că de gestiune a 
proceselor de acti-
vitate

1 set - Licențe aferente soluției in-
formatice de gestiune a proce-
selor de activitate, cu 1 an de 
suport de la producător inclus;

- Servicii de implementare a 
soluției informatice de gestiu-
ne a proceselor;

- Servicii de instruire aferente 
soluției informatice;

- Servicii de garanție (men-
tenanță și suport), aferente 
soluției informatice de gesti-
une a proceselor pe parcursul 
perioadei de 12 luni din data 
acceptanței finale a soluției.

1 615 000,00

 

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu +

Da 

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

Nu +

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport calitate-cost, 

cu corespunderea cerințelor de ca-
lificare solicitate cu privire la eligibi-
litatea ofertantului, capacitatea de 
exercitare a activității profesionale, 
capacitatea economică și financiară, 
capacitatea tehnică și/sau profesio-
nală, standarde de asigurare a cali-
tății.

II. 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

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

 

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. 12 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 48760000-3 Subscriere anuală 
pentru soluție anti-
virus de protecție și 
securitate Bitdefen-
der GravityZone Elite

1/buc Soluția de protecție și securi-
tate pentru 764 entități (PC/
laptop/VDI) pentru perioada 
12.01.2023-12.01.2024)

425 000,00

2 48730000-4 Subscriere anuală 
pentru soluția de 
asigurare a accesului 
securizat la date de 
pe dispozitivele mo-
bile

1/buc Licență pentru soluția in-
tegrată pentru gestionarea 
aplicațiilor și dispozitivelor 
mobile pentru 100 utilizatori, 
cu 12 luni  suport standard de 
la Producător inclus, care sa 
cuprindă tehnologii moderne 
pentru gestionarea aplicațiilor 
și dispozitivelor mobile cu un 
grad de protecție ridicat.

335 833,33

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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3 48219100-7 Menținerea licențe-
lor McAfee

1/buc Serviciile de asigurare a acce-
sului la suport anual Business 
Support, sau echivalentul, 
de la producătorul licențe-
lor McAfee, pentru perioada  
14.12.2022-13.12.2023 pentru 
licențele McAfee Total Protec-
tion for Data Loss Prevention 
Software exploatate în cadrul 
Sistemului Informațional al 
BNM pentru 400 utilizatori și 
Subscriere anuală pentru peri-
oada 07.11.2022 - 06.11.2023 
pentru licența pentru 400 utili-
zatori McAfee Web Protection 
exploatată în cadrul Sistemului 
Informațional al BNM, cu un 
an de suport de tipul Business 
Support inclus

596 666,67

4 48730000-4 Soluție de scanare la 
vulnerabilității

1/buc Soluție de scanare la vulnera-
bilității

380 833,33

5 48730000-4 Soluție de înregistra-
re a sesiunilor de lu-
cru ale utilizatorilor

1/buc Soluție de înregistrare a sesiu-
nilor de lucru ale utilizatorilor

76 666,67

6 72268000-1 Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
anual pentru soluția 
IBM Security Qradar

1/buc Serviciile de asigurare a ac-
cesului la suport anual de la 
producătorul licențelor de tip 
Annual Software Subscription 
& Support Renewal 12 Months, 
sau echivalentul, pentru peri-
oada 01.11.2022 - 31.10.2023 
a instrumentului exploatat în 
cadrul Sistemului Informaţi-
onal al BNM cu următoarea 
componență:

• IBM Security QRadar SIEM 
All-in-One Virtual 3190 Install 
(licență de bază) – 1 buc.

• IBM Security QRadar Virtual 
SIEM Event Capacity Increase 
of 100 EPS Install (pachete 
adiționale) – 9 buc.

145 833,33

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

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

Nu +

Da 

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

Nu +

Da 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințe-
lor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și / sau profesională.
Alte informații:

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

August 2022

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. 13 din 18 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 fieca-

re lot în parte)

1 48517000-
5

Modernizarea Sistemului 
de arhivare electronică a 
documentelor

1/set - licențe suplimentare pentru 
digitalizarea arhivei BNM

- implementarea modulului 
SEAL for HR

840 000,00

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 +
Da 

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

Nu +
Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor înaintate, 
inclusiv:
- capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- capacitatea economică și financiară;
- capacitatea tehnică și / sau profesională.

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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II. Alte informații:

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

Martie 2022

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată în conformi-

tate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din 
Legea Republicii Moldova privind achizițiile 
publice nr. 131 din 03.07.2015.

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


157

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14 din 18 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 3233000-5
Echipament speciali-
zat pentru organiza-
rea ședințelor

1/set

echipament inteligent pentru 
videoconferințe, microfoane 
pentru participanți, pentru tri-
bune, wireless și pentru trainer 
-

430 833,33

2 3233000-5
Echipament pentru 
desfășurarea sesiuni-
lor mixte

1/set

microfoane inteligente de ta-
van, camere de transmisie di-
rectă, ecrane cu touch-screen 
cu dimensiunea de 86-inch

535 000,00

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

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

Nu +

Da 

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu +

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 
cerințelor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și / sau profesi-
onală.

II. Alte informații:

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

Mai 2022

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. 15 din 18 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în 
parte)

1 72212422-3 
(inclusiv

48422000-2, 
79633000-0, 
72267000-4, 
72000000-5)

Soluție informatică de 
operațiuni bancare (licențe, 
servicii de implementare și 
servicii de garanție)

1 buc 1. Licențe aferente soluției informatice de ope-
rațiuni bancare (CBS), cu 1 an de suport de la 
producător inclus 

2. Licențe complementare pentru rularea so-
luției informatice de operațiuni bancare (CBS
)                                (cu excepția licențelor pentru 
sistemele de operare), cu 1 an de suport stan-
dard de la producător inclus.

3. Servicii de implementare ale soluției infor-
matice de operațiuni bancare (CBS). 

4. Servicii de instruire aferente soluției infor-
matice de operațiuni bancare (CBS).

5. Servicii de garanție (mentenanță și suport) 
aferente soluției informatice de operațiuni ban-
care (CBS).

6. Servicii privind dezvoltări suplimentare și 
solicitări de schimbare.

7. Servicii de integrare

60 643 333,33

http://www.bnm.md
http://www.achizitii.md
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2 72212422-3 
(inclusiv

48422000-2, 
79633000-0, 
72267000-4, 
72000000-5)

Soluție informatică de ges-
tionare a resurselor corpo-
rative (licențe, servicii de 
implementare și servicii de 
garanție)

1 buc 1. Licențe aferente soluției informatice de gesti-
onare a resurselor corporative (ERP), cu 1 an de 
suport de la producător inclus. 

2. Licențe complementare pentru rularea soluți-
ei informatice de gestionare a resurselor corpo-
rative (ERP) (cu excepția licențelor pentru siste-
mele de operare), cu 1 an de suport standard de 
la producător inclus. 

3. Servicii de implementare ale soluției informa-
tice de gestionare a resurselor corporative (ERP). 

4. Servicii de instruire aferente soluției informa-
tice de gestionare a resurselor corporative (ERP).

5. Servicii de garanție (mentenanță și suport), 
aferente soluției informatice de gestionare a 
resurselor corporative (ERP).

6. Servicii privind dezvoltări suplimentare și 
solicitări de schimbare.

7. Servicii de integrare.

16 327 500,00

3 72212422-3 
(inclusiv

48422000-2, 
79633000-0, 
72267000-4, 
72000000-5)

Soluție informatică de ges-
tionare a operațiunilor cu 
numerar (licențe, servicii de 
implementare și servicii de 
garanție)

1 buc 1. Licențe aferente soluției informatice de ges-
tionare a operațiunilor cu numerar, cu 1 an de 
suport de la producător inclus. 

2. Licențe complementare pentru rularea solu-
ției informatice de gestionare a operațiunilor cu 
numerar (cu excepția licențelor pentru sisteme-
le de operare), cu 1 an de suport standard de la 
producător inclus. 

3. Servicii de implementare ale soluției informa-
tice de gestionare a operațiunilor cu numerar.

4. Servicii de instruire aferente soluției informa-
tice de gestionare a operațiunilor cu numerar.

5. Servicii de garanție (mentenanță și suport), 
aferente soluției informatice de gestionare a 
operațiunilor cu numerar.

6. Servicii privind dezvoltări suplimentare și 
solicitări de schimbare.

7. Servicii de integrare.

3 122 500,00

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

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

Nu +

Da 

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

Nu +

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Evaluarea va fi efectuată pe 3 (trei) loturi 
separate, cu aplicarea criteriului de atribu-
ire a contractului: cel mai bun raport cali-
tate-cost, cu corespunderea cerințelor de 
calificare solicitate cu privire la eligibilitatea 
ofertantului, capacitatea de exercitare a ac-
tivității profesionale, capacitatea economică 
și financiară, capacitatea tehnică și/sau pro-
fesională, standarde de asigurare a calității.
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II. Alte informații:

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

Februarie 2022

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 publi-
care 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 Achiziția urmează a fi efectuată prin proce-

dura de Licitație Deschisă în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. d- din 24 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM “Combinatul Servicii Funerare„
IDNO 1003600163408
Adresa MD – 2001, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, nr. 

11 
Numărul de telefon/fax 0(22)27-15-55
Adresa de e-mail a autorității contractante combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://serviciifunerare.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Moldovean Svetlana - 078666611
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 ac-
cesată 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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere Municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 45233000-9
Amenajarea Cimitirului 

Sfîntul Lazăr (construcția 
drumului)

1 buc. Conform caietului de sarcini și 
volumelor de lucrări

 2 500 000,00

Total 2 500 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat 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 -
Alte informații:

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

Semestrul I al anului 2022, 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

http://serviciifunerare.md/
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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

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

Nr. 01 din  26 ianuarie 2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M. ”Apă-Canal” din Ungheni

IDNO 1002609000747

Adresa Mun. Ungheni, str. Națională 2

Numărul de telefon/fax 0236 2-36-85

Adresa de e-mail a entității contractante apa_canalungheni@mail.ru

Pagina web oficială a entității contractante acu.md  

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stepan Nelli, 

tel. 069238405, 0236 2-97-12

stepannelli5@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. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 
74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

 STA ”RSAP”

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere Municipală

Furnizor/prestator de servicii publice de alimentare 
cu apă potabilă şi de canalizare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

mii (lei)

1   44160000-
9

 Materiale pentru re-
abilitarea sistemului 
public de alimentare 

cu apă potabilă  
 buc Conform caietului de sarcini 

din documentele de licitație 1329,0

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

Contractul de achiziție sectorială este rezer-
vat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu 
 

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu 
 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - acte permisiv aplicabile (licență și/sau autorizație;
 - prezența ofertantului pe piața RM nu mai puțin de 3(trei) ani
- Eligibilitatea оfеrtапtаlui;  
- Capacitatea есопоmiсd  și finаnсiаră;  
- Capacitatea tеhniсă; 
- Stапdаrdе de asigurare а calității.
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Alte informații:

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

 februarie-martie 2022

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurna-
lul Oficial al Uniunii Europene)

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 achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel 
mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură 
de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Denumirea autorităţii contractante: Directia Invatamint General Dubasari

Adresa:  s. Cosnita str. Pacii 70

Persoana de contact: Braducean Larisa Tel. 248-44-737 248-43-447

Fax:248-44-737 E-mail:digdachizitii@mail.ru 

Servicii

Nr.
d/o

Expunerea obiectului de achiziþie cod CPV Suma
estimativă
planificată

fără TVA

Procedura
de achiziţie
aplicabilă

Perioada desfășu-
rării

procedurii de
achiziţie publică

1. Achiziitionarea foilor de odihna 5524300-5 708600.00 Licitatie publica Trimestri II 2022

Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Superior al Procurorilor

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73

Relaţii de contact: Tel: 061115598

Fax:- e-mail: sef.sectie.logistica@csp.md

Bunuri

Nr.

crt.
Expunerea obiectului 

de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 

guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale 

a Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

11

Achiziționarea 
echipamentului tehnic de 
înregistrare video/audio a 
ședințelor CSP

30100000-0 666666.66 Licitație 
deschisă Trimestrul I-IV -
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___7___din__21.01.2022______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Climăuți, r. Dondușeni

IDNO 1007601005121
Adresa raionul Dondușeni, satul Climăuți
Numărul de telefon/fax 068176464
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-climauti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mariana CHIRIAC, 068176464,  primaria-climauti@
mail.ru

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

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

primaria-climauti@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituţie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o 

Cod 
CPV 

Denumirea bunurilor/servici-
ilor/lucr ărilor solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 

Canti

tatea 

Specificarea tehnică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință 

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte) 

  Lotul 1     

1 

16
70

00
00

-2
 

Tractor multifuncțional dotat cu 
utilaj, inclusive:    

conform caiet-
ului de sarcini 
care va fi pub-

licat ulterior 
pe platforma 
www.achiziții.

md  

Tractor buc. 1 conform caietului de sarcini

Remorca cu 2 axe, basculabila în 
3 părți buc. 1 conform caietului de sarcini

Rezervor tractabil pentru apa 
potabila pentru irigarea pomi-
lor, florilor si arbustilor

buc. 1 conform caietului de sarcini

Matura cu buncher sisitem de 
pulverizare a apei, pentru salu-
brizarea strazilor

buc. 1 conform caietului de sarcini

Lama pentru deszapezire si ni-
velare buc. 1 conform caietului de sarcini

http://www.achiziții.md
http://www.achiziții.md
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Aspirator cu Matura si sistem de 
pulverizare a apei buc. 1 conform caietului de sarcini

Incarcator frontal buc. 1 conform caietului de sarcini

Imprastietor de îngrasemint, 
nisip si material antiderapant buc. 1 conform caietului de sarcini

Tocător lateral pentru resturi 
vegetale buc. 1 conform caietului de sarcini

Excavator buc. 1 conform caietului de sarcini

Burghiu pentru plantat buc. 1 conform caietului de sarcini

Tocător de crengi buc. 1 conform caietului de sarcini

Remorcă cu 1 axă, basculabilă în 
3 părți buc. 1 conform caietului de sarcini

Valoarea estimativă totală (fară TVA) 1437893.34

 
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 acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
 
Alte informații:

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

luna ianuarie - februarie

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 Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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. 1 din 25 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul
IDNO 1009603003860
Adresa Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Numărul de telefon/fax 0299/2-24-48
Adresa de e-mail ale autorității contractante sr.cahul.anticamera@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante Spital.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Arteni, tel.076700112, e-mail:office.

srcahul@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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție medico-sanitară publică

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 15800000-6

Produse alimentare

pentru aprilie-sep-
tembrie.

Loturi
Produse alimentare

pentru aprilie-septembrie.

1 300 000,00

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

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

Nu 

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 Cel mai mic preț
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care 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 pu-
blice 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. _02__din  24 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cruzești
IDNO 1007601009392
Adresa Mun.Chișinău, c.Cruzești, str.Teilor,24
Numărul de telefon/fax (022) 419523
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacruzesti@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://cruzesti.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gratii Elena, tel.069418933
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
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 45233142-6

Lucrări de reparație a 
străzilor:Întemeieto-
rul Crudu, Valea Stoi-

no,str.f/n lângă cimitir 

1 Conform caietului de sarcini 2070417

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

Prețul cel mai scăzut

Calificat conform documentației 
de atribuire și anuntul de partici-
pare

http://cruzesti.md/
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II. Alte informații:

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

2022

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 publi-
care 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 pu-
blice 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


173

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _01__din  24 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cruzești
IDNO 1007601009392
Adresa Mun.Chișinău, c.Cruzești, str.Teilor,24
Numărul de telefon/fax (022) 419523
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacruzesti@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://cruzesti.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gratii Elena, tel.069418933
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
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Reparația curentă a 
Complexului educațional 
Gimnaziu-Grădiniță din 

comuna Cruzești

1 Conform caietului de sarcini 333333,33

 
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 pro-
tejată

Nu 
Da 

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

Nu 
Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
Calificat conform documentației de atribuire și 
anuntul de participare

II. Alte informații:

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

2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 

Sistem dinamic de achiziție 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Da 

http://cruzesti.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 intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor pu-
blice 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.  1   din 25 ianuarie 2022.   

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău
IDNO 1003600086073
Adresa Chișinău, str Calea Ieșilor 69
Numărul de telefon/fax 022746929
Adresa de e-mail ale autorității contractante chișinău@moldsilva.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante http://chisinau.silvicultura.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail chișinău@moldsilva.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

chișinău@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)

Intreprindere de stat, silvicultura

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
1 Denumire lot

77200000-2 Servicii  de amenajare 
a fondului forestier

16 428
ha

Executarea lucrărilor de amenajare 
a fondului forestier al ISSChișinău, 
precum și monitoringul forestier 
ce sunt reglementate de Codul 
silvic, in conformitate cu ,,Normele 
tehnice de amenajarea padurilor” 
avizate de Consiliul tehnico-stiintific 
al Agentiei „Moldsilva la 25 februarie 
2011; Faza de birou.

1255620,56

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

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

Nu 
Da 

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

Nu 
Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Pretul cel mai scazut

IV. Alte informații:

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

15 februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru 
Sistem dinamic de achiziție 

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

Nu 
Da 

mailto:chișinău@moldsilva.gov.md
http://chisinau.silvicultura.md/
mailto:chișinău@moldsilva.gov.md
mailto:chișinău@moldsilva.gov.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 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. 3 din 25.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM”Direcția Reparații  și Construcții Drumuri 
Bălți”

IDNO 10011602002506
Adresa mun.Bălți, str.Decebal 126
Numărul de telefon/fax 023131210
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.drcd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.drcd.md/ru/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chiriac Mihaela-  068735121
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

achiziții.drcd@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală/Prestarea 
serviciilor de reparatie a drumurilor, 
gestionarea deseurtilor e.t.c.

Informații despre obiectul achiziției:

NR d/o Cod CPV
Denumirea 
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Specificația tehnică

Valoarea estimată Lei MD

Fără TVA

1 90500000-2

Servicii de 
depozitare 
a deșeurilor 

menajere

Buc 1

Servicii de depozitare 
a deșeurilor menajere 
pe teren cu destinație 
specială. 

Deșeurile vor fi trans-
portate pînă la locul 
depozitării cu transpor-
tul propriu.

Colectarea se va face 
zilnic/ la necesitate  de 
la orele 0800-1900.

Suprafața necesară 
de depozitare min. 
105 000 m3

3 300 000 lei
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Da 

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

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Prețul cel mai scăzut

III. Alte informații:

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

02.02.2022

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 publi-
care 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 pu-
blice 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 25.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr. 8 – Bender 
IDNO 1019601000051
Adresa or. Bender, str. Chișinăului, 44
Numărul de telefon/fax +00373(552)6-82-66
Adresa de e-mail a autorității contractante p8logistica@anp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ion Neagu, 060244514, ionneagu20@mail.ru
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 do-
cumentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi plasată în SIA 
RSAP pe platforma achiziții.md

e-mail: p8logistica@anp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1

15811100-7 Pâine din 
făină de 

grâu

20 017 kg În ambalaj de 550-650 gr/buc.

Din făină de grâu de calitatea  I în 
amestec cu calitatea a II-a nu mai 

mult de 70 %.

H.G. nr. 520 din 22.06.2010,

H.G.  nr. 775 din 03.07.2007. 
Termen de valabilitate: minimum 

12 ore de la data livrării.

Livrarea : zilnic și la solicitarea au-
torității contractante

180 153,00 lei

2

15431100-9 Margarină 1 085 kg Ambalat în cutii de maxim 10 kg, 

grăsimea 41-62 %,

GOST 240-85, HG nr. 16 din 
19.01.2009

37 975,00 lei
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3

03142500-3 Ouă de 
găină

9 044 buc În cofraje pentru ouă, proaspete, 
coaja ouălor să fie nevătămată și 
curată, pe coajă nu se admit pete 

de sânge și excremente. 

 HG nr. 1208 din 27.10.2008 

27 132,00 lei

4

15511000-3 Lapte de 
vacă

3 614 litri Pasteurizat. 

Grăsimea de la 1,5-2,5%, ambalat 
în pungă de polietilenă de 1 litru. 

Reglementarea tehnică „Lapte şi 
produse lactate” HG nr. 611 din 

05.07.2010, GOST 13277-79.

61 438,00 lei

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 legi sau al unor acte administrative

Nu 

Da 
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

Cerințele de participare vor fi atribuite în 
documentația standard care va fi plasată în 
SIA RSAP, platforma achiziții.md

Alte informații:

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

25-26.01.2022

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 Jur-
nalul 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 publi-
ce 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
privind achiziționarea utilajelor (mașini) pentru prelucrarea metalelor 

Nr. 1 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Zona Economică Liberă ”Bălți”
IDNO 1021601000045
Adresa MD-3101, Municipiul Bălți, strada Dovator 86
Numărul de telefon/fax +373 221 88 881 / +373 231 88 880
Adresa de e-mail a autorității contractante administration@zelb.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorina Margine, +373 69888998/

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

administration@zelb.md 

SIA RSAP (Mtender)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 

euro

Lotul 1

1

42
63

00
00

-1 Mașină de 
frezat cu 5 
axe pentru 
prelucrarea 

metalelor

buc 1 107000

Pat complet din fontă Servomotoare pentru mișcări direc-
te ale axelor cu transmisii directe de cuplu
Blocuri de rulmenți din oțel călit
Șuruburi duble cu bile cu piuliță preîncărcată
Sistem automat de lubrifiere pentru ghidaje cu bile și 
șuruburi cu bile
Sistem de compensare a expansiunii termice
Senzori de înaltă precizie de poziție unghiulară a axelor B 
și C
Autotransformator intern (354-480 V)
Cursa de lucru Min.: X - 600 mm, Y - 400 mm, Z - 400 mm
Deplasare de la vârful axului la masă: 102 - 508 mm
viteza de avans la tăiere min.: 16,0 m/min
Deplasare rapidă a axei min. 22,0 m/min
Funcționarea motorului pe axa min.X,Y 14000 H, pe axa Z 
18000 H
Axa B (înclinată): +120º până la -35º
Viteză de rotație min. 50 °/s

mailto:dorina.margine@gmail.com
mailto:administration@zelb.md
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Lotul 2

2

42
63

00
00

-1 Mașină de 
strunjit cu 2 
axe pentru 
prelucrarea 

metalelor

buc 1

Pat complet din fontă
Servomotoare pentru transmisia directa a cuplului pe axe
Blocuri de ghidaje din oțel călit
Șuruburi duble cu bile cu piuliță preîncărcată
Sistem automat de lubrifiere pentru ghidaje cu bile și 
șuruburi cu bile
Sistem de compensare a expansiunii termice
Transformator intern (354-480 V)
Diametrul piesei de prelucrat min. 500 mm
Diametrul piesei de prelucrat min. (cu turelă BMT65) 330 
mm
Lungime de prelucrare min. (în funcție de dispozitiv) 800 
mm
Distanța dintre centre min 800 mm
Traversarea axelor min: X - 200 mm, Y ± 51 mm, Z - 800 
mm
Axe de trecere rapidă min.: X,Y - 12 m/min, Z - 24 m/min
Axele forței de avans min.: X - 18000 H, Y - 10000 H, Z - 
22000 H
Precizia poziționării glisierei ± 0,005 mm
Repetabilitate poziționării căruciorului ± 0,0025 mm
Alimentare: 3ph. 380V, 50Hz
Consum de energie min. - 27 kVA
Fluctuațiile tensiunii de linie - nu mai mult de ± 5%
Consum de aer comprimat – min. 113 l/min, Presiune de 
lucru în rețea - 6,9 bar
Rpm ax: min 3400
Putere ax: 30 CP (22,4 kW)
nas ax: A2-6
Rezervor lichid de răcire: min 208 litri cu pompă de 1 CP 
(0,75 kW).
Presetare automată a sculelor, modurile manual și auto-
mat. Interfață ușor de utilizat.
Interval de temperatură de funcționare - 5 - 40 ºС

107 000

Valoarea estimativă totală 214000

Cuplu min. 2500 Nm
Cuplu de franare min.1200 Nm
Axa C (rotație): 360º
diametrul piesei de prelucrat min.: 450 mm
Viteza de rotatie min. 50°/s
Cuplu min.2500 Nm
Cuplu de franare 1220 Nm
Precizia poziționării pe axele X, Y, Z: ± 0,005 mm
Precizia repetabilității poziționării de-a lungul axelor X, Y, 
Z: ± 0,0025 mm
Precizia poziționării axelor B și C: ±30 arc sec.
Precizia repetabilității poziționării axelor B și C: ±15 arc 
sec.
Consum de aer: Min.113 l/min, presiune de lucru: 6,9 bar
Alimentare: 3ph, 380V, 50Hz
Consum de energie electrică: min. 28 kVA
Fluctuații ale tensiunii de linie max ± 5%
Schimbător de scule: min - 30 de scule
Lichid de răcire prin ax: min - 1000 psi (69 bar)
Interval de temperatură de funcționare: de la 5 °C la 40 °C
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II. 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 capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională.

Alte informații:

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

Ianuarie 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea oxigenului medical (pentru 90 zile)
Nr.   3    din    26.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșnea-
ga”

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 Aliona Grigoraș, 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 atribui-
re (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)

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cant. Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

1

24
11

15
00

-0

Lot 1. Oxigen medi-
cal gazos 60 buc

Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 40l ce 
conține 6,3 m³ de gaz cu presiunea 150 atm. Concen-
trația nu mai puțin de 99,5%. Standarde de referință 
ce atestă calitatea produsului GOST 5583-78.

10000,00

2

24
11

15
00

-0

Lot 2. Oxigen medi-
cal lichid 79 tone

Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, 
concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea: 
1,429 kg/m³.  Standarde de referință ce atestă cali-
tatea produsului GOST 6351-78.

655833,33

TOTAL 665833,33
 
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 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administra-
tive

Nu 

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: cel mai mic preț fără TVA cu cores-
punderea cerințelor 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 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 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. 01 din 27.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Proprietății Publice
IDNO 1006601001090
Adresa Piața Marii Adunări Naționale,1
Numărul de telefon 022-22-23-15/ 022-23-43-50
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@app.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.app.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Volcovschi Marina, consultant Direcția finan-

ciară, tel: 022-22-23-15

marina.volcovschi@app.gov.md
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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Tipul- Autoritate bugetară

Obiectul principal de activitate- administra-
rea și deetatizarea proprietății publice

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea serviciilor 

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

(lei)

1 79212100-4

servicii de audit inde-
pendent al datoriei S.A. 
“Moldovagaz” față de 
S.A. “Gazprom” și OOO 
«Факторинг-Финанс» 

(SRL „FactoringFinance”) 
pentru gazele livrate con-
sumatorilor de pe partea 

dreaptă a Nistrului

buc.

1

servicii de audit finaciar-juri-
dic al datoriei S.A. “Moldova-
gaz” față de S.A. “Gazprom” și 
OOO «Факторинг-Финанс» 
(SRL „FactoringFinance”) pen-
tru gazele livrate consuma-
torilor de pe partea dreaptă 
a Nistrului pentru anii 1993-
2021

16 175 360,00

Condiții de participare:

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 
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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 Cel mai bun raport calitate-preț

Alte informații:

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

28.01.2022

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 publi-
care 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 Nu sunt

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1  din 13.01.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Trauma-
tologie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600150598
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 190
Număr de telefon 022-242-330
Număr de fax 022-245-243
E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

 
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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul 
Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2022

Anunțul de participare  Nr.:  cds-b3wdp1-MD-1638277213476
  

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047818/
Data: 30.11.2021

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

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

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 de reevaluare al grupu-
lui de lucru nr. 1 din  03.12..2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Credoprim SRL
IDNO 10036000426963
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Date de contact 

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

022-46-85-28

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

5. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

6. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 2 
Unt

15800000-6 1850 kg 12PA

13.01.2022

232050,00

Denumire SRL BAGUETTE

IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

068100203

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

8. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

9. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

Lotul 1 
Paste fainoase

15800000-6 2700 kg 12PA

13.01.2022

127247.30

Lotul 3 
Ulei

1220 kg

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 

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 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 10.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîș-
cani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax 02244-43-07 ;    02249-77-42

E-mail amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact Cenușa Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri         

Servicii        

Lucrări 

Obiectul de achiziție

Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1638877367787
Data publicării: 07.12.2021                                                     

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638877367787?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 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
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638877367787
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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 
28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

Denumire “Exclusiv” SRL

IDNO 1002600045754

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Hîncești 34/1

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, inclu-
siv TVA

1 Produse alimentare pentru pacien-
ții bolnavi de tuberculoză, pentru 
anul 2022 conform necesitatilor 
IMSP AMT Riscani conform listei din 
anuntul de participare 

15800000-6

Conform anexei nr. 1 

la Contractul 
1/2022/21048193 din 

05 ianuarie 2022

1/2022/21048193 din 

05 ianuarie 2022
480000,00 lei

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 infor-
mația 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. PNFP1 din 04.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă 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  Procedură de negociere

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Nr: -

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de educație/formare medicală continuă pentru per-
sonal medical și farmaceutic cu studii superioare și studii me-
dii pentru anul 2022

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

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

- 

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

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 lu-
cru nr.3/22 din 04.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Centrul de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medi-
cal și Farmaceutic cu Studii Medii din Republica Moldova

IDNO 1011601000239

Date de contact 

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

Telefon: 022 528114

E-mail: -

Întreprindere mică sau mijlocie  Nu   

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu 

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1

Servicii de educație/formare medicală 
continuă pentru personal medical și 
farmaceutic cu studii medii  pentru 

anul 2022

80320000-3 225 persoane 06-2/22 265850,00

Denumire IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Tes-
timițeanu” din Republica Moldova

IDNO 1007600000794

Date de contact 

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

Telefon: 022-205-386

E-mail: economia@usmf.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

 Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de educație/formare medicală 
continuă pentru personal medical și 

farmaceutic cu studii superioare  pentru 
anul 2022

80320000-3 175 persoane 06-1/22 1029982,00
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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        

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

2021/S 165-432212
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
-

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru

Localitate Or.Codru

IDNO 1007601010482

Adresa Str. Costiujeni

Număr de telefon/fax 022792743

E-mail achizitiipublice.codru@gmail.com

Adresa de internet primariacodru.md

Persoana de contact Tărîță Mihaela
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)

Administrație Publică Locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

LP

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri         

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Procurarea tehnicii multifunționale pentru des-

zăpezirea și salubrizarea spațiilor publice (trac-
tor și accesorii)

Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1636708799436
Data publicării: 12.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636708799436?tab=contract-no-
tice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

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

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626078148434
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din 10.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Ozonteh Impex
IDNO 1013600010411
Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1

Procurarea tehnicii multifun-
ționale pentru deszăpezirea și 
salubrizarea spațiilor publice 
(tractor și accesorii)

16700000-2 10 buc MD-16367087994636/01 
din 06.12.2021 1598480 mdl

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 infor-
mația 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.210 47817 din 10.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600152743
Adresa Str. Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon/fax 022/ 477266, fax 022475255
E-mail amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet Www.amt-ciocana.ms.md
Persoana de contact Danu Evghenia
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 

2. 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 

Obiectul de achiziție   Reactive  și articole de laborator, pentru anul de activitate 2022
Anunțul de participare Nr.: 21047817

Data publicării: 01.12.
Link   

ocds-b3wdp1-MD-1638276414190 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut,corespunderea cerințelor solicitate  

 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

 Licitație deschisă

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

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. 
21047817 din  21.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL„GBG-MLD”
IDNO  1003600117582
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Mun. Chișinău, str.Albișpara64/2

Întreprindere mică Da •      Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da        Nu •      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da        Nu •  
 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638276414190
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA lei

1

 
Lotul nr. 1
Reagenți pentru investigații 
hematologice

33600000-6 116 Litri 8 din 
10.01.2022 64512.00

2
Lotul nr. 2

Reagenți pentru investigații 
imunologice, biochimie

33600000-6 Seturi 4
unitați 4

8 din 
10.01.2022  27000

3
Lotul nr. 3
Reagenți pentru analizator automat 
de urină

33600000-6 Bucăți 100
seturi 408

8 din 
10.01.2022 188640

4

Lotul nr. 4
Reagenți pentru investigații 
hematologice,analizator  automat « 
PCE -210»  (Diluid III Diff 20 lit)

33600000-6 300 litri 8 din 
10.01.2022 6480

5

Lotul nr.7
Reagenți pentru investigații 
hematologice,analizator  automat « 
PCE -210»  (Vacuum tub pentru PCE-
210)  

33600000-6 Litri 30000 8 din 
10.01.2022 57600

6

Lotul nr. 8
Reagenți pentru investigații 
hematologice,analizator  automat 
« PCE -210»  (Set de control pentru 
PCE 3 Diff (Low, Normal, high) 
3x2.5ml)  

33600000-6 45ml 8 din 
10.01.2022 11340

7

Lotul nr. 9
Reagenți pentru investigarea 
sistemului de hemostază la 
analizatorul semiautomat 
Trombotaimer-4 (Protrombin(TB-
plastin, lichid) set 4 fl x 
10ml=200teste )

33600000-6 40 seturi 8 din 
10.01.2022 14400

8

Lotul nr.11
Reagenți pentru investigarea 
sistemului de hemostază la 
analizatorul semiautomat 
Trombotaimer-4 (Tuburi pentru 
analizator)

33600000-6 10000 unitati 8 din 
10.01.2022 24000

9

Lotul nr. 12
Reagenți pentru investigații clinice la 
analizatorul semiautomat « Stat -Fax 
1904» (Determinarea proteinei оn 
urină cu acid sulfosalicilic)

33600000-6 14 setruri 8 din 
10.01.2022 6049

10

Lotul nr. 13
Reagenți pentru investigații clinice 
la analizatorul semiautomat « Stat 
-Fax 1904» (BM-control, set pentru 
determinarea proteinei оn urină 
(8x10ml)

33600000-6 15 seturi 8 din 
10.01.2022 17640

11

Lotul nr. 14
Reagenți pentru investigații clinice 
la analizatorul semiautomat « Stat 
-Fax 1904» (Glucoza HK set pentru 
determinarea glucozei оn urină 625 
ml)

33600000-6 10 setri 8 din 
10.01.2022 6000

12

Lotul nr. 15
Reagenți pentru determinarea 
grupelor sangvine (Ţoliclon anti Duo 
clon (IgM+IgG),  cu pipetă dozator

33600000-6 300ml 8 din 
10.01.2022 2340

13

Lotul nr. 16
Reagenți pentru determinarea 
grupelor sangvine (Țoliclon anti A 
slab , cu pipeta dozator)

33600000-6 100ml 8 din 
10.01.2022 420
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14

Lotul nr. 17
Reagenți pentru determinarea 
grupelor sangvine (Țoliclon antiKell , 
cu pipeta dozator)

33600000-6 100ml 13208 din 
10.01.2022 1320

15

Lotul nr. 18
Eprubete cu vacuum cu citrat de 
Na pentru analizatorul automat  
Kimased

33600000-6 15000bucăți 8 din 
10.01.2022 57600

16

Lotul nr. 19
Control Kimase 2 nivele, 4x9ml, 
pentru analizatorul automat 
Kimased

33600000-6 4 setruri 8 din 
10.01.2022 24000

17

Lotul nr. 29
Consumabile pentru laboratorul 
clinic diagnostic(Tamponașe sterile 
оmbibate cu alcool 70% a cоte 
150 unit. оntr-un container ce nu 
permite evaporarea alcoolului )

33600000-6 200 bucăți 8 din 
10.01.2022 12000

18

Lotul nr. 31
Reagenți pentru investigații 
imunologice la analizatorul 
semiautomat « Stat -Fax 4700» 
( Sistema pentru detectarea, 
enumerarea si aprecierea 
sensibilitatii la antibiotic la 
mycoplasmele urogenitale si 
microorganismele patogenice 24 de 
aprecieri pentru fiecare pacient AF 
Genital System 20 teste ) 

33600000-6 30 seturi 8 din 
10.01.2022 90000

19

 Lotul nr. 32
Reagenți pentru investigații 
imunologice la analizatorul 
semiautomat « Stat -Fax 4700» ( 
Giardia Lamblia Antigen)

33600000-6 192 bucăți 8 din 
10.01.2022 8985,60

20

Lotul nr. 34
Reagenți pentru investigații 
imunologice la analizatorul 
semiautomat « Stat -Fax 4700» 
(Multiligand contol)

33600000-6 2 seturi 8 din 
10.01.2022 3600

Denumire FCP Dac Spectromed ”
IDNO  1002600042432
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 5/1

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA lei

 Lotul nr. 5
Reagenți pentru investigații 
hematologice,analizator  automat 
« PCE -210»  (Prolactin 5 lit.)

33600000-6 20 litri 7 din 
06.01.2022

2640

Lotul nr.6
reagenți pentru investigații 
hematologice,analizator  automat 
« PCE -210»  (CyMet ERMA 1000ml)

33600000-6 5 litri  7 din 
06.01.2022

 2916
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Denumire  SRL Ecochimie
IDNO  1002600052156
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, bd.Cuza Vodă 5/1 oficuul 403

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei

 Lotul nr. 10

Reagenți pentru investigarea 
sistemului de hemostază la 
analizatorul semiautomat 
Trombotaimer-4 (Cuve cu 
bila pentru Trombotaimer 4, 
set/800 buc)

33600000-6 10 seturi 4 din 
06.01.2022

10702

Lotul nr. 20Consumabile pentru 
laboratorul clinic diagnostic 
(Termohirtie tip card pentru PCE- 
210) 

33600000-6 100 bucăți 4 din 
06.01.2022

492

Lotul nr. 21

Consumabile pentru laboratorul 
clinic diagnostic ( Cameră pentru 
calcularea sedimentului urinar 
(1x100)

33600000-6 6000 bucăți 4 din 
06.01.2022

50112

Lotul nr. 22

Consumabile pentru laboratorul 
clinic diagnostic (Azopiram 50ml 
, pentru identificarea sвngelui оn 
materiile fecale)

33600000-6 14 seturi 4 din 
06.01.2022

1085,28

Lotul nr. 23

Consumabile pentru laboratorul 
clinic diagnostic (Pipete getabile 
pentru colectarea sedimentului 
urinar 1mlx500)

33600000-6 60 seturi 4 din 
06.01.2022

17856

Lotul nr. 26

Consumabile pentru laboratorul 
clinic diagnostic (Plansete pentru 
grupa sangvina 50 godeuri)

 33600000-6 500 bucăți 4 din 
06.01.2022

16602

Denumire  SRL LifeMedGroup
IDNO   1016600014720
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, s.Trușeni, str. Răzeșilor 9

Întreprindere mică Da •      Nu        
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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:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei
 Lotul nr. 24

Consumabile pentru laboratorul 
clinic diagnostic (Eprubete 
vacutest cu CLOT ACTIVATOR 4ml)

 33600000-6 20000 bucăți 5 din 
06.01.2022

19386

Lotul n.r. 25

Consumabile pentru laboratorul 
clinic diagnostic (Capilar K3EDTA 
100mk (1x100)

 33600000-6 10000 bucăți 5 din 
06.01.2022

15147

Denumire  SRL Sanmedico
IDNO  1003602008154
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Anatol Corobceanu, 7 A 
ap.of.9

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA lei

 Lotul nr. 33
Reagenți pentru investigații 
imunologice la analizatorul 
semiautomat « Stat -Fax 4700» 
(Trichinella IgC  )

 33600000-6 20000 bucăți 6 din 
06.01.2022

 13478,40

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 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

de atribuire a contractului de achiziții publice   □

Nr. 83/A/22 din 10.01.2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md
 
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 Produse petroliere pentru anul 2022
Cod CPV CPV: 09100000-0 – Combustibili 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1637570066712
Link-ul: 
Data publicării: 22.11.2021

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

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

 Da   Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://
www.ctif.gov.md/achizitii-publice

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 
electronică   Catalog electronic

Sursa de finanțare Buget de stat; Buget CNAM; Buget CNAS; Surse ex-
terne; Alte surse: [surse proprii]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 693 350,00
 
 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637570066712
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Clarificări privind documentația de atribuire:  (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări) 

2. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 
caz)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 13.12.2021, ora 17:00), au depus oferta 1 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/

administratorii
1. Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L. 1002600005897 Litasco S.A. Elveția/Isa-

yev Feyruz
Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii eco-
nomici:

Denumire document Denumirea operatorului economic
Î.C.S. „Lukoil-

Moldova” S.R.L.
Operator 
econo-
mic n

Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică +

Propunerea financiară +

DUAE +

Garanția pentru ofertă +

Documente de calificare

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Certificat de conformitate +
Lista stațiilor PECO +
Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8 din DS) +

 
Declarație 

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activ-
itate (Anexa nr.12)

+

Declaraţie

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea con-
tractului (Anexa nr.14)

+
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Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea operatorului 
economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunderea cu 
cerințele de calificare

Corespunderea cu spe-
cificațiile tehnice

Pr
od

us
e 

pe
tr

ol
ie

re

Benzină 
Ai95

Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L.

426041,67 25000 litri + +

Motori-
nă 205566,67 14000 litri +

Gaz li-
chefiat 48074,07 4000 litri +

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consem-
na prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

3. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele sta-
bilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: 

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată  Rezumatul răspunsului operatorului economic

 
 
Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

 
 
Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □       

Pentru mai multe loturi cumulate             

1. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut  □                       

2. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
 
 
Reevaluarea ofertelor:                                                                                                                             (Se va completa în cazul în care ofertele 
au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate
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În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:  Atribuirea 
contractului de achiziție publică:

Denumirea 
operatoru-
lui econo-

mic

Denumirea 
lotului

Cantitate și uni-
tate de măsură  

Preț mediu calcu-
lat în ultimele 15 

zile

Discount la 
prețul me-

diu %

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul 
total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv 
TVA)

Î.C.S. „Lukoil-
M o l d o v a ” 
S.R.L.

Benzină Pre-
mium 95

25000 21,47 4,75% 17,04 426041,67 511250,00

Motorină 
EURO 5

14000 18,50 4,75% 14,68 205566,67 246680,00

Gaz lichefiant 4000 13,63 4,75% 12,02 48074,07 51920,00

3. Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.            

Argumentare:  _______________________________________________________________

4. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L. 20.12.2021 e-mail:

 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

5. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

• £ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

£ 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mij-
loace electronice și/sau fax 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la 
art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice

£ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice și/sau fax 
£ 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mij-
loace electronice și/sau fax 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achi-
zițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Cal-
cularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

6. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului  

economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului Termen de valabili-

tate al contractului/
acordului-cadrufără TVA inclusiv 

TVA

Î.C.S. „Lukoil-
Moldova” S.R.L. Î.C.S. nr.353 din 

29.12.2021 09100000-0 679682,41 809 850,0 31.12.2022
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7. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care 
la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/
loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) ___________

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/
loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei 
MD):

__________________ 

(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut                         

Costul cel mai scăzut                                    

Cel mai bun raport calitate-preţ                   

Cel mai bun raport calitate-cost               

8. 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: 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 infor-
mația 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_12.01.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1016620006150
Adresa MD-2001, or. Chișinău, str. Melestiu, 12
Număr de telefon/fax 022-27-25-94; 022-27-26-88/022-54-34-04
E-mail ceee.786@gmail.com
Adresa de internet ceee.786@gmail.com
Persoana de contact Aliona Cojucari; 022-27-26-88; aliona.cojucari@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică 

Învățământ profesional tehnic

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(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 Echipament și accesorii pentru computer
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1633935943116

Data publicării: 11.10.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1633935943116?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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633935943116
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633935943116?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633935943116?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: □
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: □

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. _2__ din _03.12.2021_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L. ”BTS Pro”
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V

+373 22 870244/ +373 22 595858

office@bts.md  www.bts.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da   □     Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu    □   

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 30200000-1 nr. 41 din 
14.12.2021 595045,80

Bloc de alimentare:

Power Supply ATX 700W GAME-
MAX

GE-700, 80+, Active PFC, 120mm 
fan, Retail

13 buc.

Bloc de alimentare:

Power Supply ATX 550W Sohoo, 
12cm Fan, Bulk

28 buc.

Memorie operativa DDR-4:

8GB DDR4- 2666MHz Apacer 
PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V

54 buc.

SSD:

M.2 NVMe SSD 500GB Kingston 
NV1[PCIe 3.0 x4,/ W:2100/1700M-
B/s, 120TBW, 3D-NAND TLC]

13 buc.

mailto:office@bts.md
http://www.bts.md
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SSD:

2.5” SATA SSD 256GB Apacer

“AS350X” [R/W:560/540MB/s, 
81/74K IOPS, 3D-NAND TLC], Retail

28 buc.

Monitor:

 23.8” SAMSUNG S24R358FHI, 
DarkBlue/Gray, IPS, 1920x1080, 
75Hz,FreeSync, 5ms, 20cd, MegaD-
CR,D-Sub+HDMI

41 buc.

Carcasa:

Case mATX GAMEMAX Silent Hill, 
w/o PSU, 1x120mm, USB3.0, Sound 
dampening material, Black

41 buc.

Placă de bază Motherboard: 

MB S1200 Gigabyte B560M DS3H 
1.0m ATX

13 buc.

Placă de bază Motherboard: 

MB S1200 Gigabyte H410M H V3 
1.0mATX

28 buc.

Procesor:

CPU Intel Core i5-10400 2.9-4.3GHz 
(6C/12T, 12MB, S1200, 14nm,Inte-
grated UHD Graphics 630, 65W) 
Tray

13 buc.

Procesor:

CPU Intel Core i3-10100 3.6-4.3GHz 
(4C/8T, 6MB, S1200, 14nm,Integra-
ted UHD Graphics 630, 65W) Tray

28 buc.

HDD:

3.5” HDD 1.0TB-SATA - 64MB 
Toshiba “Performance P300 
(HDWD110UZSVA)”

13 buc.

Placa Video:

VGA ASUS GTX1660Ti 6GB GDDR6 
TUF Gaming EVO (TUF-GTX1660TI-
6G-EVO-GAMING)

13 buc.

Cooler>

AC Deepcool LGA115x/1200 “THE-
TA115” (21dBA, 1600RPM, 55.5CFM, 
120mm, 65W, 255.5g.)

28 buc.

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

2. Alte informații:

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

Nu    □     

Da         
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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 contractu-
lui de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea 
concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie 
(art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.10  din  10.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soldanesti
Localitate Or.Soldanesti
IDNO 1007601006405
Adresa Or.Soldanesti str.31August 1
Număr de telefon/fax 0272-2-53-66
E-mail sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Nani Galina
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(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 Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638792520758

Data publicării: 06.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048137

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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  
Sistem dinamic de achiziții  
Licitație electronică  

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638792520758
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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.10 din 17 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL”Vento Retail”
IDNO 1009600044712

Date de contact 

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

079699688

v.novac@vento.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da        Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse petroliere pentru anul 
2021

09132000-3 litru 41/21 din 
21.12.2021

270248,40

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 contractu-
lui 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.11  din  10.01.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soldanesti
Localitate Or.Soldanesti
IDNO 1007601006405
Adresa Or.Soldanesti str.31August 1
Număr de telefon/fax 0272-2-53-66
E-mail sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Nani Galina
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri         
Servicii □       
Lucrări 

Obiectul de achiziție Întretinerea drumurilor publice locale raionale 
in perioada rece (deszăpezirea,combaterea 
poleiului) an. 2022

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1639467914072

Data publicării: 14.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21048620

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639467914072
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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.11 din 28 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎI „Mariana Druţă”
IDNO 1005606001593

Date de contact 

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

069388533

ghipatalamus@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 Întretinerea drumurilor publice 
locale raionale in perioada rece 
(deszăpezirea,combaterea 
poleiului) an. 2022

90620000-9 1 42/21 din 
30.12.2021

599048,11

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 contractu-
lui 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 20/01/2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria or. Floresti

Localitate rul. Floresti, or. Floresti

IDNO 1007601007192

Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l Floreşti), or. Floresti, str. 
Stefan cel Mare si Sfint 30 A

Număr de telefon/fax 0250-22244

E-mail primariafloresti8@gmail.com

Adresa de internet www.primariafloresti.md

Persoana de contact Barbălat Oxana, tel. 0250-2-18-56,+373 60152010

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă 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 atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de deszăpezire și  întreținerea drumurilor din or. Flores-
ti 2022

Anunțul de participare Nr.: MD-1638430686814

Data publicării: 02/12/2021

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21047918/
lot/11540940/

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 1 Oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1 Oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: 1 Oferte
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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 16/12/2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA”ServiciiComunaleFloreşti”SC

IDNO 1003607001471

Date de contact 

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

oraşul Floreşti, str.Dacia 20, 0250-2-52-20,2-
52-21,2-52-24, acvaflor@yahoo.com, www.
scf.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 Servicii de deszăpezire și întreţine-
rea drumurilor din or. Florești 2022

90620000-9 1 buc 1/20/12/2021 899991,6

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 contractu-
lui 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 03.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Institutie Publica Gimnaziul Falestii Noi
Localitate rl.Fălești, s.Făleștii Noi
IDNO 10126200011686
Adresa rl.Fălești, s.Făleștii Noi
Număr de telefon/fax 025960366
E-mail 025960366
Adresa de internet cifalestiinoi@gmail.com
Persoana de contact Dreglea Lucia, 067249828
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)

gimnaziu

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi
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         
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de transportare al elevilor in anul 2022
Anunțul de participare Nr: 21048582

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1639394827961
Data publicării: 13 decembrie 2021

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 mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639394827961
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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. 
6 din 28 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎI Stanislav Șușu
IDNO 1003602030829
Date de contact 

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

079414227

susustanislav@rambler.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 contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de transport rutier specializat 
de pasageri, ruta Falestii Noi- Sarata 
Noua,- 24 copii tur-retur 48 km de luni 
pina vineri. Ruta Falestii Noi -Soltoa-
ia-Fagadau- Falestii Noi 17 copii tur-re-
tur 80 km de luni pina vineri)

60100000-9 174 zile 01/05.01.2022 257 881,92

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

2. Alte informații:

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

Nu         
Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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 contractu-
lui 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.1/206 din 05.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății 

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600150716

Adresa Str Puskin 51

Număr de telefon/fax 022 267014

E-mail 022 241775

Adresa de internet scms@ms.md, http://scmsmps.md/

Persoana de contact Cuznetov Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

IMSP, prestarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         
Servicii       + 
Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de evacuare, tratare prin autoclavare a deseurilor medicale

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637236057439-EV-1637236356206

Data publicării: 18.11.2021

Link:  https //e-licitatie.md/contract-notice/29366

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 atribu-
ire 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: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: +

 
 

mailto:scms@ms.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. 2/206 din 17.12. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Ecostat SRL

IDNO 1015600008524

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. A.Puskin 49/1, of.16, MD 2005

022 521 188

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 Servicii de evacuare, tratare prin au-
toclavare a deseurilor medicale

90500000-2 15000 1/206/22 din 
27.12.2021

249300

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

Conducătorul grupului de lucru:  _________________________     Igor CUROV

           L.Ș.
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 pro-
cedurii 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).

https://e-licitatie.md/organizatii/1562
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /21  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
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 □        
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638432880014
Data publicării: 02.12.2021
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638432880014

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                         NU
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: 0
Pe cale electronică: 6
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____/21 din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL ”Delmix Prim”

IDNO 1010600031257

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu □      

 
Denumire SRL ”Baguette”

IDNO 1014600037741

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 SA ”Franzeluța”

IDNO 1002600004030

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu □      

 
Denumire SRL ”Serviabil”

IDNO 1003600030995

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu □      

 
Denumire SRL ”Lapmol”

IDNO 1002600024308

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu □      

 
Denumire SRL ”Villa Prodotti”

IDNO 1016600007719

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, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lactate și brînzeturi 15100000-9 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 139731,30

2 Carne 15100000-9 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 58050,00

3, 5 Crupe, conservate, condi-
mente

Ouă

15100000-9 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 35 881,76

4 Pește 15100000-9 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 13110,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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 contractu-
lui de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea 
concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie 
(art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   01   din__10.01.2022_________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
Localitate mun.Ungheni
IDNO 1003609150409
Adresa str.Nationala  nr.37
Număr de telefon/fax (0236)-2-51-49/-2-21-94
E-mail imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet https://www.srungheni.md
Persoana de contact Ludmila Crijevschi , tel .078877402
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 Publica/ acordarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fara publicarea unui anunt de 
participare

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

Art.56, alin.(1),litera (b). Intr-o masura strict necesara, din motive de 
maxima urgenta in legatura cu situatia pandemica  ,  si necesitatea  
achizitionarii produselor de panificatie necesare pentru alimentarea 
pacientilor , in legatura cu rezelierea contractului cu SRL Danova 
Prim - care livreaza produs de panificatie necalitativa Proces-verbal 
nr.01 din 04.01.2022 se anexaza.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Produse de panificatie pentru anul 2022

Anunțul de participare
Link-ul: 
Data publicării: 

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  
Negocieri directe

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.  din _06.01.2022__s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Combinatul de Panificatie “ Franzeluta” SA

IDNO 1002600004030
Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str. Sarmizegetusa nr.30; www.franzeluta.info;

achizitiifranzeluta@mail.ru ; tel.069711007

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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor
Cod CPV Cantitate/ Unitate de mă-

sură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclusiv

TVA
Discount

1 Produse de panifi-
catie

Combinatul 
de Panificatie “ 
Franzeluta” SA

nr.1 „Franzela feliata cate-
goria superioara  -9500 kg Nr.10 din 

06.01.2022 239510,0
nr.2 “Pâine - calitatea 1 nea-
gră de secară”3000 kg  

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 contractu-
lui 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).

http://www.franzeluta.info
mailto:achizitiifranzeluta@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 11.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601007778
Adresa Str. Vlaicu Pîrcălab 46
Număr de telefon/fax 022-780-263, 022-780-032
E-mail vladimir.gonta@cnam.gov.md
Adresa de internet www.cnam.md
Persoana de contact Vladimir Gonța
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere Ofertă de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru perioada ianuarie - decembrie 2022
Anunțul de participare IDocds-b3wdp1-MD-1640336089085-EV-1640337818668

https://e-licitatie.md/achizitii/30854/combustibili 
Data publicării: 24/12/2021 11:23

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 atribu-
ire 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: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

 
 

https://e-licitatie.md/achizitii/30854/combustibili
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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. 24/21 din 26 noiembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Î.C.S. Lukoil Moldova SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Chișinău, str. Columna 92, tel. +37322 212290
www.lukoil.md, office@lukoil.md

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

Da        Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu        
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse petroliere pen-
tru perioada ianuarie - 
decembrie 2022 09100000-3

14 750 litri (Benzină 
Premium 95)

Nr. 09/COP

06.01.2022

286 740,00

1 100 litri (Motorină 
Euro 5)

18 172,00

Suma totală 304 912,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu         

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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 contractu-
lui 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).

http://www.lukoil.md
mailto:office@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         
Servicii □       
Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de curățenie a încăperilor pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639122065478
Data publicării: 10.12.2021
h t t p s : / / m t e n d e r . g o v . m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1639122065478

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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  
Sistem dinamic de achiziții                         NU
Licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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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. ____/21 din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL ”Easy Clean”

IDNO 1018600041726

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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1, 2 Lot 1 Servicii de curățenie a încă-
perilor pentru anul 2022 

90900000-6 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 201 480,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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 contractu-
lui 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___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
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         
Servicii □       
Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636529484465
Data publicării: 17.11.2021
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1636529484465

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                         NU
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. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA Furnizarea Energiei Electrice Nord

IDNO 1015602003305

Date de contact 

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

062163420

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, in-
clusiv TVA

1 Servicii de furnizare a energiei 
electrice pentru anul 2022

65300000-6 Conform 
anunțului

___/21 din 

____.____.2021

248227,20

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
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Adjunctul conducătorului grupului de lucru pentru achiziții:

Serghei DULGHIERI               ____________________

(Nume, Prenume)         L.Ș.

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 contractu-
lui 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).



235

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 728 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    45      din____06.01.2022____                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Iuliana Prisacari

tel: 022-26-46-48

e-mail: iuliana.fulea@ansa.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică în domeniul: garantarea siguranței alimen-
telor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului 
etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, 
întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure 
sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea pro-
duselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupaționa-
lă, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Medicamente de uz veterinar imunologice pentru vaccinarea 
contra bolii antrax la bovine, ovine, caprine și cabaline.

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629282436140
Data publicării: 18.08.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1629282436140?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629282436140?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629282436140?tab=contract-notice
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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

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. 48 din 02 noiembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Î.M. “Autoritate Grup” SRL
IDNO 1012600005027
Date de contact 

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

Adresa juridică : r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68A

Adresa postală: MD-2064, mun. Chișinău, str. Primăverii, 11

tel. 022-92-14-70; 079911113

email: autoritategrup.vet@gmail.com; augrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu      

Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau alte-
le) 

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 Medicament de uz veterinar 
imunologic pentru vaccinarea 
contra bolii antrax la bovine, 
ovine, caprine și cabaline

33600000-6 300000 buc. 364 COP

25.10.2021

  187 200,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     

Da         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 06.01.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IÎ Liceul Teoretic „Ion Creangă” Hîrbovăț, Anenii Noi
Localitate s. Hîrbovăț
IDNO 1008600010688
Adresa MD-6525 RM raionul Anenii Noi s. Hîrbovăț
Număr de telefon/fax 0265-72-425
E-mail lthibovat@gmail.com
Adresa de internet http:lthirbovat.edu.md
Persoana de contact Zatic Ana tel,068278054, e-mail  anita987@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție de Învățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         

Servicii        

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a cantinei IÎ Liceul Teoretic Ion Creangă 

Hîrbovăț, Anenii Noi
Anunțul de participare Nr.: 21047758

Data publicării: 29.11.2021
Link:   

ocds-b3wdp1-MD-1638195794480

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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638195794480
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Nr. oferte primite Total: patru
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: patru
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: patru

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din  21.12. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Softconstruct
IDNO 1014600001023
Date de contact 

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

MD-6501or.Anenii Noi str.Florilor,32 tel.069949393 
e-mail: prosoftcons@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  lot nr. 1 Reparația sălii de prepa-
rare bucate, sala de spălat vesela 
și holul-acces cantină

45300000-0 lucrare Nr.01 din 
04.01.2022

296381,81

2  lot nr. 2 Reparația sălii de carne/
pește și a încăperii de personal 
la cantina IÎ Liceul teoretic Ion 
Creangă Hîrbovăț

45300000-0 lucrare Nr.01 din 
04.01.2022

209999,35

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 contractu-
lui 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.9  din  10.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

Localitate mun.Bălți

IDNO 100860100639

Adresa str.Ivano Franco 44

Număr de telefon/fax (231)71003

E-mail cptr.balti@ms.md

Adresa de internet cptr-balti.md

Persoana de contact Moghiliuc Inesa

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

autoritate publică de plasament și reabilitare a copiilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri repetat 

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Valoarea achizitiei de 68200,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri   

Obiectul de achiziție produse alimentare pentru I-a jumătate 2022  (pîine, chifle, pește și 
amestec uscat pentru copii prematuri)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638434473646
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047931/
Data publicării: 02.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

licitație electronică  

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

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 20 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA Combinatul de Pîne Bălți (pine și chifle) SRL Telemar

(peste congelat)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638434473646
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IDNO 1003602001100 1003600098573

Date de con-
tact 

Bălţi, str.Ștefan cel Mare 111, tel. /231/22597, 
e-mail: vitalii.russo@cpb.md

Mun.Chișinău, str.Uzinelor 21/1, tel /22/479098, 
e-mail: telemarsrl@mail.ru

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 LOTUL I ”Pîine și chifle” 15800000-6 1 lot nr.13 din 
29.12.2021

37351,10

2. LOTUL VII  „Pește congelat” 15800000-6 1 lot nr.14 din 
29.12.2021

36852,00

Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:vitalii.russo@cpb.md
mailto:telemarsrl@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2   din 11.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 079930300
Număr de fax 022234876
E-mail oficial office@dcc.md
Adresa de internet www.dcc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

oxana.teleman@mail.ru

tel. 022234876
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică  nr. 16/02189 din 13.09.2016
Obiectul achiziției ” Reabilitarea apeductului din str. Tăbăcăria Veche, 

Negreșteni, Pașcani, Haltei”.

Cod CPV 450000000-7
Valoarea estimată a achiziției 9 990 023,32
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data publicării anunțului de participare
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)

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 Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat      

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

04.10.2016

Denumirea operatorului economic SRL ”Comalion LCA”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 7/c :

Data: 04.10.2016
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:8 325 019,43 lei
Inclusiv TVA: 9 990 023,32 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 20  luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare

Modificarea termenului de valabilitate  

Temeiul juridic Art. 27 al.13), art. 30 al.11) H.G. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord de adițional de ajustare a sumei in suma de 26 8426 lei, din 
14.03.2019,

 Acord de adițional de ajustare a sumei in suma de 361 360,09 lei, 
din 14.02.2018

Alte informații relevante Modificarea termenului de executare

Modificarea termenului de valabilitate  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Aceste lucrări au fost incepute inca in anul 2016. Din lipsa alocațiilor bugetare anuale, lucrările au fost finanțate par-
țial. Valabilitatea contractului ete stabilită  pină la 31.12.2021.

Ultima finanțare la acest obiectiv, în temeiul acordului adițional la contract, a fost in anul 2020.

Din lipsa finanțării și a declarării  situației epidemiologice din tară,  în anul  2021, lucrări la contract  nu au fost execu-
tate.

În urma nenumeroaselor solicitări ai locatorilor cartierului dat adresate la toate autoritățile posibile, s-a decis de a 
include restul contractului  nominalizat  în  Anexa nr. 25 la Decizia CMC nr.14/1 din 12.12.2021, privind limitele de 
alocații pentru programul de reparații și investiții capitale pentru anul 2022. 

Ca rezultat al alocării surselor financiare pentru anul bugetar 2022 și în scopul finalizării obiectivului, apare necesita-
tea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului pînă  la 31.12.2022.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind  prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.22.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2   din 11.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 079930300
Număr de fax 022234876
E-mail oficial office@dcc.md
Adresa de internet www.dcc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

oxana.teleman@mail.ru

tel. 022234876
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică  nr. 16/02189 din 13.09.2016
Obiectul achiziției ” Reabilitarea apeductului din str. Tăbăcăria Veche, 

Negreșteni, Pașcani, Haltei”.
Cod CPV 450000000-7
Valoarea estimată a achiziției 9 990 023,32
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data publicării anunțului de participare
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)

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 Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat      

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

04.10.2016

Denumirea operatorului economic SRL ”Comalion LCA”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 7/c :

Data: 04.10.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:8 325 019,43 lei

Inclusiv TVA: 9 990 023,32 lei
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Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 20  luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare

Modificarea termenului de valabilitate  

Temeiul juridic Art. 27 al.13), art. 30 al.11) H.G. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord de adițional de ajustare a sumei in suma de 26 8426 lei, din 
14.03.2019,

 Acord de adițional de ajustare a sumei in suma de 361 360,09 lei, 
din 14.02.2018

Alte informații relevante Modificarea termenului de executare

Modificarea termenului de valabilitate  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Aceste lucrări au fost incepute inca in anul 2016. Din lipsa alocațiilor bugetare anuale, lucrările au fost finanțate par-
țial. Valabilitatea contractului ete stabilită  pină la 31.12.2021.

Ultima finanțare la acest obiectiv, în temeiul acordului adițional la contract, a fost in anul 2020.

Din lipsa finanțării și a declarării  situației epidemiologice din tară,  în anul  2021, lucrări la contract  nu au fost execu-
tate.

În urma nenumeroaselor solicitări ai locatorilor cartierului dat adresate la toate autoritățile posibile, s-a decis de a 
include restul contractului  nominalizat  în  Anexa nr. 25 la Decizia CMC nr.14/1 din 12.12.2021, privind limitele de 
alocații pentru programul de reparații și investiții capitale pentru anul 2022. 

Ca rezultat al alocării surselor financiare pentru anul bugetar 2022 și în scopul finalizării obiectivului, apare necesita-
tea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului pînă  la 31.12.2022.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind  prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.22.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL ”Comalion LCA”
 
 
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. 21046337 din _11.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica

IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi

Localitate Mun. Chișinău

IDNO Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica

1007601010448

IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi 1019620000805

Adresa Bd.Traian 21/2

Număr de telefon 022776711

Număr de fax 022765421

E-mail oficial achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Frunză Inna

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din 

cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare sub-
ordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2022-
31.12.2022 și instituțiilor de învățământ care se află la 
autonomie financiară.

Cod CPV  55500000-5 
Valoarea estimată a achiziției 28 427 741,10
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21046337

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21046337/ 

Data publicării anunțului de participare 04.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu     Da 

Sursa de finanțare Buget de stat      Buget CNAM  Buget CNAS      Surse 
externe  

Alte surse: [Indicați]

mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com
http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

14.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎMAP Bucuria EL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi 

1-11
Data: 27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 949999,05 

Inclusiv TVA: 949999,05

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.01.2022- 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 Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma 
modificării (după caz)

IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi

Se micșorează suma contractului cu 19899,05 lei

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

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

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

Natura serviciilor nu a fost modificată.

 IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi

În urma procedurii de licitație deschisă, IP Școala primară nr. 101, comuna Băcioi a încheiat contractul de prestare 
a serviciilor de alimentare a elevilor în sumă de 949999,05 lei după metodologia aprobată de Ministerul Finanțelor 
pentru clasele I-IV pentru 171 de zile. Însă conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 14/1 din 21 decembrie 
2021 „cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2022 în lectura a doua” au fost alocate mijloace 
financiare în sumă de 930100,00 lei, fiind insuficiente pentru înregistrarea contractului, motiv pentru care  este 
necesar de micșorat contractul respectiv cu 19899,05 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_____________________________________________________________________________________ 

IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi

Având în vedere planificarea cheltuielilor pentru alimentația elevilor în sumă de 949999,05 lei pentru 171 de zile a 
fost încheiat contractul nr.1-11 din 27.12.2021 cu IMAP “Bucuria EL” în sumă de 949999,05 lei, însă în urma aprobării 
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bugetului municipal Chișinău au alocate mijloace financiare pentru alimentarea elevilor pentru 167 de zile.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1-11 din 27.12.2021  a 
fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului cu

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎMAP Bucuria EL    cu

IP Școala primară nr. 
101 din com. Băcioi

5 11.01.2022 19899,05 19899,05

 
Suma contractului după modificarea constituie 930100,00 lei.

Administratorul (Director) IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi

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. 21046337 din  12 ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția EducațieTineretși Sport sectorul Botanica

IPLT„Tudor Vladimirescu”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO Direcția EducațieTineretși Sport sectorul Botanica

1013620005875

IPLT„Tudor Vladimirescu” 1013620005875

Adresa Direcția EducațieTineretși Sport sectorul Botanica

Bd. Traian 21/2

IPLT„Tudor Vladimirescu”  Plaiului 17

Număr de telefon 022556140

Număr de fax 022551547

E-mail oficial achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Frunză Inna

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Serviciialimentarepentrualimentareacopiilor din 

cadrulinstituțiilor de învățământpreuniversitaresubo
rdonate DETS Botanica pentruperioada 01.01.2022-
31.12.2022 șiinstituțiilor de învățământ care se află la 
autonomiefinanciară.

Cod CPV  55500000-5 
Valoarea estimată a achiziției 28 427 741,10
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:Achizitii.md ID 21046337

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/

Data publicării anunțului de participare 04.11.2021
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 Bunuri  ServiciiLucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu Da 

mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com
http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
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Sursa de finanțare Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse ex-
terne 

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

14.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎMAP Bucuria EL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  IPLT„Tudor Vladimirescu”Nr:1-03

Data: 27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:811027,35

Inclusiv TVA: 811027,35

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.01.2022- 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 Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma 
modificării(după caz)

IPLT„Tudor Vladimirescu”

Se micșorează suma contractului cu 143127,35  lei

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

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]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) 
Natura serviciilor nu a fost modificată.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Insuficiența surselor financiare alocate pentru anul financiar 2022. 

 Mijloacele prevăzute pentru alimentația gratuită a elevilor din clasele I-IV s-au micșorat cu 2,65% .

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1-03 din 27.12.2021  a 
fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului cu
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Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎMAP Bucuria EL cu IPLT„Tu-
dor Vladimirescu”

1-03          
12.01.2022

        143127,35       143127,35

Suma contractului după modificarea constituie  667900,00 lei.

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 20.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60, mun. Chișinău
Număr de telefon 022 241 240
Număr de fax 022 244 248
E-mail oficial achizitii.publice.usm@gmail.com
Adresa de internet www.usm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sorocean Tatiana

022241240
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Construirea unui centru pentru producție media (bloc 

nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chiși-
nău)

Cod CPV 45200000-9, 42500000-1, 39715200-9
Valoarea estimată a achiziției 14 600 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1613753172546
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD- 
1613753172546

Data publicării anunțului de participare 22.02.2021
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:

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 Surse proprii

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

01.04.2021

Denumirea operatorului economic „Axint Management Group” SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:7
Data: 14.05.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:9482236.36 lei
Inclusiv TVA: 9482236.36 lei

Termen de valabilitate 31.12.2027
Termen de execuție 08 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare 
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. 

(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrări de construire a unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. 
Chișinău)

Durata de execuție a lucrărilor până la modificare: 8 luni 

Durata de execuție a lucrărilor după modificare: 24.03.2022 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Potrivit contractului de antrepriză nr. 7 din 14.05.2021, antreprenorul SRL „Axint Management Group” s-a obligat să 
efectueze „Lucrările de construire a unui centru pentru producţie media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. 
Buiucani, or. Chişinău).”

Durata de execuţie a acestor lucrări este de 8 luni, după primirea de către Beneficiar a declaraţiei de demararea de la 
Agenţia pentru Supravegherea Tehnică.

Lucrările de construcţii-montare la obiectivul sus numit au fost demarate la data de 20 mai 2021. În urma excavării 
pămîntului din groapa de fundaţie a fost depistată conducta subterană de gaze naturale, presiune joasă d 76 mm, 
care nu a fost indicată în studiul topografic a terenului de construcţie, care la rîndul ei era poziţionată prin mijlocul 
groapei de fundaţie.

Lucrările de blocare a conductei de gaze au fost executate de către “Chişinău Gaz” S.R.L., care au durat în perioada 27 
mai - 8 iunie 2021. În această perioadă de timp lucrările la şantier au fost sistate. În urma blocării conductei de gaze 
lucrările au fost demarate la data de 9 iunie 2021 (conform informaţiilor zilnice cu privire la executarea lucrărilor din 
cartea tehnică a construcţiei).

La 10 iunie este desfăşurată continuitatea lucrărilor de excavare a pămîntului din groapa de fundaţie, unde la cota sta-
bilită, conform documentaţiei de proiect, a fost depistat pămînt artificial, parvenit din deşeuri de construcţii, moluz 
etc. și nu nisip prăfos, conform studiului inginero - geotehnic.

Reeşind din recomandările autorului de proiect - Dumitraşcu Leonid precum şi a Resposabilului tehnic- Miron Alex-
andr, plus cerinţelor documentaţiei de proiect elaborate, a fost necesar de excavat pămîntul din groapa de fundaţie 
mai jos de cota stabilită din documentaţia de proiect cu - 2,4m, pînă la depistarea stratului de nisip prăfos.

Toate aceste intervenţii, privind excavarea solului artificial cu transportarea ulterioară al acestuia, au generat timp 
suplimentar de 4 zile. Perioada 9 iunie -12 iunie 2021.

În perioada 16.06.2021-20.06.2021 lucrările de construcţie sunt sistate în legătură cu condiţiile

climatice nefavorabile (ploi abundente). Din data de 21.06.2021-24.06.2021 la şantier sunt executate lucrări de evac-
uare a apelor pluviale din groapa de fundaţie, precum şi lucrări pentru a obţine o scădere a umedităţii solului la cotele 
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-3700 si 2800 a fundaţiei deja săpate.

Din 1 iulie 2021- 20 iulie 2021 la şantier, la fel au fost sistate lucrările de construcţii-montare în urma ploilor abunden-
te din data 01.07.2021-07.07.2021.

În perioada sus remarcată au fost executate lucrări de evacuare a apelor pluviale din groapa de

fundaţie, sunt invitaţi experţi al Laboratorului geotehnic „INGEOTECH GRUP” pentru prelevarea probelor pernei de 
fundaţie din argilă nisipoasă, privind capacitatea portantă al acesteia. Raportul de încercări nr.20 din l3.07.2021 al 
Laboratorului geotehnic a indicat că pe unele sectoare a pernei de pămînt din argilă nisipoasă a fost necesară evac-
uarea pămîntului cu înlocuirea acestuia cu argilă nisipoasă, cu umiditate conform Cerinţelor Proiectului elaborat şi 
recomandările Expertului tehnic - V. Polcanov.

În total au fost excavate şi evacuate circa 356,0 m.c. de argilă nisipoasă cu umiditatea de 27-29%

(conform Cerinţelor Proiectului şi a Normativelor în vigoare; umiditatea - 16,5%).

Din data de 30.11.2021-12.12.2021 lucările de construcţii montaj la şantierul de construcţie au fost sistate pînă la 
obţinerea prizei betonului în mărime de 65-70% pentru efectuarea lucrărilor de montare a structurii metalice (stîlpi, 
grinzi, ferme etc.). Structura metalică se montează cu

automacara, care este poziţionată pe placa de beton armat (suport pardoseli). Din aceste considerente a fost aplicată 
o pauză tehnologică de 12 zile pentru nu a fi deteriorată placa din beton.

În acest context a apărut necesitatea prelungirii perioadei de execuție a lucrărilor cu 63 de zile, până la 24.03.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 01 din 14.01.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional privind prelungirea perioadei de execuție.

Denumire operator economic Modificări operate

„Axint Management Group” SRL Termenul de execuție se prelungește cu 63 de zile, astfel în punctul 
2.1 sintagma „8 luni” se substituie cu „până la 24.03.2022” și se expu-
ne în următoarea redacție:

„Durata de execuție a lucrărilor contractante este până la 24.03.2022 
după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului 
ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.”

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: contes-
tatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 12.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
Localitate Mun.Chișinău or.Sîngera 
IDNO 1007601010596
Adresa Or.Sîngera str.31 August nr.22
Număr de telefon 022 41-30-41
Număr de fax 022 41 -30-69
E-mail oficial contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rusu Cristina, 067431310

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de construcție a apeductului din zona nouă 

Sîngera-Revaca.
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 283 576,60
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21042451

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1627462290711

Data publicării anunțului de participare 28.07.2021
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 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

27.09.2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/21042451/lot/11520296/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042451/lot/11520296/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627462290711
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Denumirea operatorului economic Adrica SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:78/21

Data:11.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:5164408.83

Inclusiv TVA: 6197290.60
Termen de valabilitate 31.12.2021
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 Pct.35 HG nr.667 din 27.06.2020
Legea 131 din 07.07.2015

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea contractului nu se modifică

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

Modificări anterioare nu au fost

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Avînd în vedere că procedura a fost contestată,  execuția lucrărilor a început abia în luna noiembrie 2021. Din consi-
derente că luna decembrie condițiile climaterice au fost nefavorabile pentru executarea lucrărilor (pentru producerea 
fîntînilor de beton temperatura de afară trebuie să fie de cel puțin +5 grade Celsius pentru a asigura calitatea lor). 
Reieșind din cele expuse solicităm prelungirea termenului de execuție și prelungirea termenului de valabilitate a 
contractului pînă la 31.05

.2022, pentru a finaliza lucrările deja începute.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Avînd în vedere că procedura a fost contestată,  execuția lucrărilor a început abia în luna noiembrie 2021. Din consi-
derente că luna decembrie condițiile climaterice au fost nefavorabile pentru executarea lucrărilor (pentru producerea 
fîntînilor de beton temperatura de afară trebuie să fie de cel puțin +5 grade Celsius pentru a asigura calitatea lor). 
Reieșind din cele expuse solicităm prelungirea termenului de execuție și prelungirea termenului de valabilitate a 
contractului pînă la 31.05.2022, pentru a finaliza lucrările deja începute.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 12.01.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului pentru “Lucrarile de con-
strucție a apeductului din zona nouă Sîngera-Revaca”.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

Adrica SRL 13/22 12.01.2022 - -
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. 21041122/02 din 18.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Țonu Maria

022381255

mariatonu@bacioi.md
II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice 
“Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe teren 
nr.cad.5511211308, S+P+2E

 

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 9 494 917,02
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1624365890438
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/
tender/21041122/

Data publicării anunțului de participare 22.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 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

19.08.2021

Denumirea operatorului economic „Sigma VenMer” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 198

Data: 13.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 8349507,33

Inclusiv TVA: 10019408,8
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 4 luni și 15 zile

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

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  

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

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624365890438
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Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Preţul lucrărilor se majorează cu 6.65 %, echivalentul a 
666 332,51 lei

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

A fost majorată perioada de executare a lucrărilor, de 
la 3 luni la 4 luni și 15 zile, de la data primirii ordinului 
de începere a execuției; a fost prelungit termenul de 
valabilitate al contractului până la 30.06.2022.

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 termoizolare a clădirii Instituției Publice “Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe teren nr. cad. 
5511211308, S+P+2E, achiziţionate prin LP nr. MD-1624365890438 se execută în conformitate cu devizul de cheltuieli 
înaintat de Primăria  com.  Băcioi în documentaţia de atribuire. Însă, după constatarea necesităţii efectuării unor 
lucrări suplimentare, volumul lucrărilor de construcție stabilite iniţial se măreşte, conform devizului aprobat, cu suma 
666 332,51 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de executare a lucrărilor de termoizolare a obiectivului, s-a constatat faptul că în Caietul de sarcini inițial 
nu sunt incluse annumite lucrări strict necesare pentru finalizarea obiectivului.

În aceste condiții s-a decis ajustarea devizului la necesarul de-facto, pentru care se necesită alocarea unor mijloace 
financiare suplimentare. Conform actului de constatare a lucrărilor neprevăzute, s-a decis referitor la necesitatea 
executării următoarelor tipuri de lucrări suplimentare:

- Lucrări de betonare a scărilor exterioare, treptelor, pereților de sprijin;

- Lucrări de vopsire a suprafeților din lemn, a confecțiilor și construcțiilor metalice, în scopul evitării coroziunii acestora;

- Lucrări de confecționare a carcaselor pentru copertine, precum și vopsirea acestora; 

- Lucrări de termoizolare a cerdacului (518,56 m2 – galeria, Poșta)

- Lucrări la fațada casangeriei;

- Lucrări de finisare interioară în jurul țoculurilor;

- Etc.

Lucrările menționate supra, în privința termoizolării clădirii Instituției Publice “Liceul Teoretic Grigore 
Vieru” amplasat pe teren nr. cad. 5511211308, S+P+2E, sunt tehnic și tehnologic strâns legate unele 
de altele și constituie un tot întreg, necesare pentru buna executare a proiectului demarat. 
VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind majorarea valorii contractului de antrepriză nr. 198 din 13.09.2021 cu 6,65 %.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

„Sigma VenMer” SRL 555 277,09 666 332,51
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 DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a locomotivelor (Clasa 4 de asigurări gener-
ale: asigurările de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale ferată 
care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație restrânsă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

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 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. d/o Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unita-tea 
de măsu-

ră

Canti-ta-
tea

Specificarea tehnică deplină solici-
tată, standarde de referință

Valoarea estimată

fără TVA,

valuta MDL

1.

Se
rv

ic
ii 

de
 a

si
gu

ra
re

 (6
65

10
00

0-
8)

Servicii de asigurare fa-
cultativă a 12 locomotive 
de tip TE33AC, va aco-
peri următoarele riscuri: 
accidente feroviare, răs-
turnări, deraieri, ciocniri, 
coliziuni cu alte vehicule; 
incendiu sau explozia 
vehiculului asigurat; 
fenomene naturale; 
prăbușiri al obiectelor de 
zbor pilotate și a părților 
acestora și/sau prăbușirii 
sau căderii altor obiecte, 
construcții, poduri, inclu-
siv fragmentele acestora; 
furtul vehiculului, acțiuni 
ilicite ale terțelor persoa-
ne, vandalism, etc.

Conform Anexei 2 200 000,00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: prestarea serviciilor se efectuează pen-
tru 12 luni (365 de zile), pe parcursul anilor 2022–2023

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an (365 de zile) din data semnării

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. 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 înde-

plinirii criteriului/cerinței

Nivelul mi-
nim/

Obligativita-
tea

1. Oferta Original confirmat prin semnă-
tură și ștampilă umedă

Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul de stat al per-
soanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de 
stat al persoanelor juridice

Obligatoriu

3. Prezentarea Licenței de activitate ce conține 
Clasa 4 – asigurările de vehicule de cale ferată

Copia cu aplicarea ștampilei 
umede a operatorului

Obligatoriu

4. Certificatul privind existența sau lipsa datorii-
lor față de bugetul public național (eliberat de 
Inspectoratul Fiscal)

Prezentarea certificatului pri-
vind existența sau lipsa datorii-
lor față de bugetul public națio-
nal în original

Obligatoriu

5. Moneda și termenul de plată MDL. Prima de asigurare se va 
achita trimestrial

Obligatoriu

6. Contract Prezentarea proiectului contrac-
tului cu anexarea condițiilor de 
asigurare de vehicule de cale 
ferată

Obligatoriu

7. Franșiza La asigurarea facultativă a loco-
motivelor nu se va aplica franși-
za, va fi 0 (zero)

Obligatoriu
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8. Reasigurare* Reasigurarea este obligatoriu 
să fie făcută cu societăţi de rea-
sigurare cu rating minim A– (A 
minus) conform datelor com-
paniilor de rating la nivel inter-
național: Fitch Ratings, Standar-
d&Poor’s, Moody’s

Obligatoriu**

9. Ofertantul nu este supus în prezent sau în ulti-
mele 24 luni unor proceduri de supraveghere 
specială din partea CNPF ce prezintă risc spo-
rit de neonorare a obligațiunilor contractuale: 
redresări financiare, remedieri sau administra-
re specială

Act-dovadă eliberat de Autorita-
tea de Supraveghere

Obligatoriu

10. Ofertantul nu deţine obligaţiuni scadente 
și neonorate integral faţă de autoritatea 
contractantă și nu are litigii cu autoritatea 
contractantă.

Prezentarea declarației pe pro-
prie răspundere prin care se 
confirmă ca nu există obligaţi-
uni scadente și neonorate sau li-
tigii cu autoritatea contractantă

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: expirarea termenului contractului existent

17. 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 este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

*18.1. În calitate de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței „Reasigurare”, ofertantul prezentă Asigura-
tului scrisoarea de la Reasigurător sau Broker privind angajamentul acestuia privind plasarea riscului asigu-
rat pe piaţa internaţională de reasigurări.

**18.2. Scrisoarea Reasigurătorului sau Brokerului poate fi prezentată sub formă de copie, în condi-
ţia prezentării originalului înainte de semnarea contractului. Scrisoarea trebuie să fie redactată pe o 
hârtie cu antetul Reasigurătorului sau Brokerului și să conţină în mod obligatoriu:

– angajamentul de a informa autoritatea contractantă cu anticipaţie de nu mai puţin de 14 zile, în 
cazul rezilierii sau nulităţii contractului de reasigurare cu Asigurătorul;

– persoana și rechizitele de contact ale Reasigurătorului sau a reprezentantului legal al acestuia 
pentru eventuale precizări sau clarificări din partea autorităţii contractante.

– companiile care vor subscrie riscul pe piaţa internaţională și procentul riscului prescris pentru fie-
care în parte.

18.3. Nu se admite de a nu recunoaște drept cazuri asigurate evenimentele survenite în urma defecţiunii 
mecanice sau electrice;

18.4. În cadrul evaluării ofertelor, Grupul de lucru al CFM își rezervă dreptul de a respinge ofertele asigurăto-
rilor care au înregistrat indicatori financiari negativi (pierderi pe ultimul an financiar) sau dau dovadă de risc 
sporit de neonorare a obligațiunilor contractuale.
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. 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. prețul cel mai scăzut 100
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

  Depunerea ofertelor pe:  [data]  04.02.2022  până la: [ora exactă]  16:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  04.02.2022  până la: [ora exactă]  16:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vla-
icu Pîrcălab, 48, bir.97. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA 
RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin 
SIA “RSAP”.

26. Limba Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română sau rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pen-
tru 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

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
– nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  19.01.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:
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Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participa-
re

nu este cazul, nu se acceptă

sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. 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): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a 12 locomotive TE33AC (caracteristice în anexa) ce 
aparțin Î.S. „Calea Ferată din Moldova” cu valoarea 3 455 285 EUR per unitate, 41 463 420 EUR pentru 12 
unități

37.2. Asigurarea valabilă pe teritoriul Republicii Moldova, României, Ucrainei

37.3. Ofertele vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.4. Plicul va conţine înscrisul: licitația „achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a locomoti-
velor”
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ИНФОРМАЦИЯ
стоимости и основных параметров тепловоза ТЕ33АС

1. Стоимость:
 Согласно Дополнительного соглашения №1 от 25 мая 2020 года (Приложение D) к Контракту 
поставки 12-ти локомотивов от 06 ноября 2018 года:
 – Стоимость одного тепловоза ТЕ33АС составляет   3 455 285,00 €
 – Стоимость 12-ти тепловозов ТЕ33АС составляет 41 463 420,00 €

2. Технические параметры:

№ Наименование параметра Показатели

1 Модель тепловоза ES44ACi (ТЭ33АС / ТЕ33АС)

2 Вес 138 тонн

3 Длина 21 894 мм

4 Ширина 3 119 мм

5 Высота 4 988 мм

6 Габарит 1-Т согласно ГОСТ 9238-83

7 Номинальная мощность 2 982 кВт

8 Максимальная скорость 120 км/ч

9 Рабочая температура окружающей среды от –400С до +500С

10 Непрерывное тяговое усилие 427 кН (43 540 кгс)

11 Максимальное тяговое усилие 534 кН (54 450 кгс)

12 Емкость топливного бака 6 500 литров

13 Емкость системы подачи песка 500 литров

14 Объём системы охлаждения 1 325 литров

15 Объём масляной системы двигателя 1 268 литров

16 Минимальный радиус проходимых кривых 125 м, при скорости 5 км/ч

17 Тип компрессора поршневой

18 Объём главных воздушных резервуаров 1 800 литров

19 Тип тормозов Электронный пневматический тормоз

20 Тип торможения Колодочный, одна тормозная колодка на колесо

21 Дизельный двигатель модель GEVO V 12

22 Тип 12-ти цилиндровый, 4-х тактный с турбонаддувом

23 Максимальная частота вращения коленчатого вала 
двигателя 1050 об/мин

24 Минимальная частота вращения коленчатого вала 
двигателя 335 об/мин

25 Впрыск топлива Электронный

26 Используемое топливо Дизельное топливо согласно ГОСТ 305-82

27 Тип передачи Электрическая Переменно Переменного тока (АС/АС)

28 Аккумуляторная батарея тип Герметичная свинцово кислотная 70,4 В постоянного 
тока

29 Токовая характеристика батареи 450 А/часов

30 Кабина управления

Две каждая для 1 машиниста – 1 помощник (на кабину), 
оборудованы Пультом управления, сидением для 
экипажа, наличие системы кондиционирования и 
подогрева воздуха
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 08 din 28.01.2022

privind achiziționarea RFQ_114  Achizitionarea Tevei de polietilena D=160mm  prin procedura de 
achiziție deschisă

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 17 40

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 bunu-
rilor solicitate

Unitatea 
de măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-
de de referință/sistemul 
de gestiune electronica

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

Lot 1 44115210-4 TEAVA DE POLIETI-
LENA D=160MM m 16.200

ISO 9001; ISO 9001

https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com

1.131.570,00

Valoarea estimativă totală 1.131.570,00
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: Se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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 aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

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 nego-
ciate), 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 aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă 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-economic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  04.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 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.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

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 apli-
că. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

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: 26.01.2022.

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 aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PRESELECȚIE 

PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

privind achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a locomotivelor (Clasa 4 de asigurări gen-
erale: asigurările de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale 
ferată care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație restrânsă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale” cu două eta-
pe: depunerea candidaturilor pentru prima etapă și depune ofertelor pentru a două etapă a procedurii de 
licitație restrânsă. Numai candidați selectați vor fi invitați la depunerea ofertelor pentru participare la 
etapa a doua.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate

Unita-tea 
de măsu-

ră

Canti-ta-
tea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, standarde de 

referință

Valoarea estimată
fără TVA,

valuta MDL

1.

Se
rv

ic
ii 

de
 a

si
gu

ra
re

 (6
65

10
00

0-
8)

Servicii de asigurare facultativă 
a 12 locomotive de tip TE33AC, 
va acoperi următoarele riscuri: 
accidente feroviare, răsturnări, 
deraieri, ciocniri, coliziuni cu alte 
vehicule; incendiu sau explozia 
vehiculului asigurat; fenomene 
naturale; prăbușiri al obiectelor 
de zbor pilotate și a părților aces-
tora și/sau prăbușirii sau căderii 
altor obiecte, construcții, poduri, 
inclusiv fragmentele acestora; 
furtul vehiculului, acțiuni ilicite 
ale terțelor persoane, vandalism, 
etc.

Conform Anexei 2 200 000,00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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9.  În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune candidatură (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași candidat – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea candidaturilor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: prestarea serviciilor se efectu-
ează pentru 12 luni (365 de zile), pe parcursul anilor 2022–2023

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an (365 de zile) din data semnării

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea 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 îndeplinirii criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea

1. Candidatură Original confirmat prin semnătură și ștampilă umedă Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice

Obligatoriu

3. Prezentarea Licenței de activitate ce conți-
ne Clasa 4 – asigurările de vehicule de cale 
ferată

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului Obligatoriu

4. Certificatul privind existența sau lipsa 
datoriilor față de bugetul public național 
(eliberat de Inspectoratul Fiscal)

Prezentarea certificatului privind existența sau lipsa 
datoriilor față de bugetul public național în original

Obligatoriu

5. Moneda și termenul de plată MDL. Prima de asigurare se va achita trimestrial Obligatoriu

6. Contract Prezentarea proiectului contractului cu anexarea con-
dițiilor de asigurare de vehicule de cale ferată

Obligatoriu

7. Franșiza La asigurarea facultativă a locomotivelor nu se va 
aplica franșiza, va fi 0 (zero)

Obligatoriu

8. Reasigurare* Reasigurarea este obligatoriu să fie făcută cu societăţi 
de reasigurare cu rating minim A– (A minus) conform 
datelor companiilor de rating la nivel internațional: 
Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s

Obligatoriu**

9. Candidatul nu este supus în prezent sau 
în ultimele 24 luni unor proceduri de su-
praveghere specială din partea CNPF ce 
prezintă risc sporit de neonorare a obliga-
țiunilor contractuale: redresări financiare, 
remedieri sau administrare specială

Act-dovadă eliberat de Autoritatea de Supraveghere Obligatoriu

10. Candidatul nu deţine obligaţiuni sca-
dente și neonorate integral faţă de au-
toritatea contractantă și nu are litigii cu 
autoritatea contractantă.

Prezentarea declarației pe proprie răspundere prin 
care se confirmă ca nu există obligaţiuni scadente și 
neonorate sau litigii cu autoritatea contractantă

Obligatoriu
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii nego-
ciate), după caz: recomandațiile Corpului de Control al Prim-ministrului (scrisoare nr.02-78-270 din 
12.01.2022) de a iniția o nouă licitație în virtutea expirării termenului contractului existent și necesi-
tații imperioase de a încheia contract nou pentru a nu afecta procesele operaționale a entității.

17. 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 este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

*18.1. În calitate de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței „Reasigurare”, candidaturul prezentă Asigura-
tului scrisoarea de la Reasigurător sau Broker privind angajamentul acestuia privind plasarea riscului asigu-
rat pe piaţa internaţională de reasigurări.

**18.2. Scrisoarea Reasigurătorului sau Brokerului poate fi prezentată sub formă de copie, în con-
diţia prezentării originalului înainte de semnarea contractului. Scrisoarea trebuie să fie redactată pe 
o hârtie cu antetul Reasigurătorului sau Brokerului și să conţină în mod obligatoriu:

– angajamentul de a informa autoritatea contractantă cu anticipaţie de nu mai puţin de 14 zile, 
în cazul rezilierii sau nulităţii contractului de reasigurare cu Asigurătorul;

– persoana și rechizitele de contact ale Reasigurătorului sau a reprezentantului legal al acestuia 
pentru eventuale precizări sau clarificări din partea autorităţii contractante.

– companiile care vor subscrie riscul pe piaţa internaţională și procentul riscului prescris pentru 
fiecare în parte.

18.3. Nu se admite de a nu recunoaște drept cazuri asigurate evenimentele survenite în urma defecţiunii 
mecanice sau electrice;

18.4. În cadrul evaluării candidaturilor, Grupul de lucru al CFM își rezervă dreptul de a respinge candida-
turile asigurătorilor care au înregistrat indicatori financiari negativi (pierderi pe ultimul an financiar) sau dau 
dovadă de risc sporit de neonorare a obligațiunilor contractuale.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponde-
rile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
Notă: pentru prima etapă de depunerea candidaturilor oferte NU se prezintă. Oferte vor fi prezentate 
numai de candidați selectați la etapa a doua.

21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:
  Depunerea candidaturilor pe:  [data]  11.02.2022  până la: [ora exactă]  16:00

  Deschiderea candidaturilor pe:  [data]  11.02.2022  până la: [ora exactă]  16:00
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22. Adresa la care trebuie transmise candidaturile: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, 
bir.97. Candidaturile vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a candidaturilor: cel puțin 10 zile din momentul transmiterii invitației de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă

24. Locul deschiderii candidaturilor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică. Candidaturile întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea candidaturilor: Candidații sau reprezentanții acestora 
au dreptul să participe la deschiderea candidaturilor, cu excepția cazului cînd candidaturile au fost 
depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  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

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
– nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  27.01.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a candidaturilor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. 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): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a 12 locomotive TE33AC (caracteristice în anexa) 
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ce aparțin Î.S. „Calea Ferată din Moldova” cu valoarea 3 455 285 EUR per unitate, 41 463 420 EUR pentru 12 
unități

37.2. Asigurarea valabilă pe teritoriul Republicii Moldova, României, Ucrainei

37.3. Depuneri candidaturilor pentru prima etapă vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigila-
te prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun

37.4. Plicul va conţine înscrisul: licitația „achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a loco-
motivelor”

ИНФОРМАЦИЯ

стоимости и основных параметров тепловоза ТЕ33АС

1. Стоимость:

 Согласно Дополнительного соглашения №1 от 25 мая 2020 года (Приложение D) к Контракту 
поставки 12-ти локомотивов от 06 ноября 2018 года:

 – Стоимость одного тепловоза ТЕ33АС составляет   3 455 285,00 €

 – Стоимость 12-ти тепловозов ТЕ33АС составляет 41 463 420,00 €

2. Технические параметры:

№ Наименование параметра Показатели

1 Модель тепловоза ES44ACi (ТЭ33АС / ТЕ33АС)
2 Вес 138 тонн
3 Длина 21 894 мм
4 Ширина 3 119 мм
5 Высота 4 988 мм
6 Габарит 1-Т согласно ГОСТ 9238-83
7 Номинальная мощность 2 982 кВт
8 Максимальная скорость 120 км/ч
9 Рабочая температура окружающей среды от –400С до +500С

10 Непрерывное тяговое усилие 427 кН (43 540 кгс)
11 Максимальное тяговое усилие 534 кН (54 450 кгс)
12 Емкость топливного бака 6 500 литров

13 Емкость системы подачи песка 500 литров

14 Объём системы охлаждения 1 325 литров

15 Объём масляной системы двигателя 1 268 литров

16 Минимальный радиус проходимых кривых 125 м, при скорости 5 км/ч
17 Тип компрессора поршневой

18 Объём главных воздушных резервуаров 1 800 литров

19 Тип тормозов Электронный пневматический тормоз

20 Тип торможения Колодочный, одна тормозная колодка на колесо

21 Дизельный двигатель модель GEVO V 12
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22 Тип 12-ти цилиндровый, 4-х тактный с турбонадду-
вом

23 Максимальная частота вращения коленчатого 
вала двигателя 1050 об/мин

24 Минимальная частота вращения коленчатого вала 
двигателя 335 об/мин

25 Впрыск топлива Электронный

26 Используемое топливо Дизельное топливо согласно ГОСТ 305-82

27 Тип передачи Электрическая Переменно Переменного тока (АС/
АС)

28 Аккумуляторная батарея тип Герметичная свинцово кислотная 70,4 В 
постоянного тока

29 Токовая характеристика батареи 450 А/часов

30 Кабина управления

Две каждая для 1 машиниста – 1 помощник (на 
кабину), оборудованы Пультом управления, 
сидением для экипажа, наличие системы 
кондиционирования и подогрева воздуха
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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
Nr. 02 din 25.01.2022 

privind achiziționarea: Lucrărilor de reparaţii generale și de renovare spațiilor și echi-
pamentului (Servicii profesionale privind industria gazului) prin procedura de achiziție:                                                                                                             
Licitație deschisă – «Reconstrucția Stației de predare a gazelor Ceadîr-Lunga» 

Nr. MTG-L-08/22

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: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

2. IDNO: 1003607010109

3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s.Tarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468/ fax. +22 300 405

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: docu-
mentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): „Moldo-
vatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza 
Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de 
achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Unita-
teade 

măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solici-
tată, Standarde de referință

Valoarea estimată 
MDL (fără TVA)

1
45453000-7

76100000-4

Reconstrucția  
SP Ceadîr-Lunga buc 1

1)  Cerințele tehnice pentru realizarea 
reconstrucției și modernizării a SP

2) Caietul de sarcini pentru lucrări de 
proiectare

3) Caietul de sarcini pentru executa-
rea lucrărilor

4) să respecte cerințele Legislației RM

24 417 000,00
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După caz, orice garanții solicitate:  

- Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei. (Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul 
semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții).

- Garanție de bună execuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului.

Plata se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul Cumpărătorului.

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: 

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; 
BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

9. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: 
       - Avans – 0 %. 
       - Plata pentru  lucrări se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul An-
treprenorului,  în timp de 90 zile după semnarea Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, în baza facturii 
fiscale.

10. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în 
valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează 
în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldo-
vei la  ziua deschiderii ofertelor.

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ……

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Termenul de executare pînă la 30/09/2022.

14. Termenul de valabilitate a contractului: Contract întra în vigoare din momentul semnării si este 
valabil pînă la executarea integrală a obligațiilor de către Parți.

15.  Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care 
pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (niveluri-
le 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
Criteriile sunt specificate în documentația de 
atribuire/specificații tehnice (conform model - 
se anexează)

Prezentarea actelor confirma-
tive Obligatoriu
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Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completa-
te și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

          Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată.

            Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), 
după caz:

 - în cazul în care entitatea contractantă a publicat în anunțul de intenție toată informația care este prevăzută 
pentru anunțul de participare;

- într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pen-
tru entitatea contractantă.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

Pentru asigurarea nivelului de calitate al documentelor realizate, din cadrul personalului care va realiza efectiv activitățile ce fac 
obiectul contractului, vor face parte:

- 1 Șef proiect, atestat conform legislației în vigoare.

Sarcinile șefului de proiect - întocmirea documentației tehnice pentru faza de proiectare corespunzătoare, coordo-
narea elaborării documentației tehnico-economice, menținerea 1egăturii cu beneficiarul pentru obținerea tuturor 
informațiilor necesare realizării documentației tehnico-economice, verificarea respectării conținutului cadru a docu-
mentației conform legislației în vigoare, oferirea de asistență tehnică întregii echipe de proiect pe parcursul prestării 
serviciilor de elaborare a documentației de proiect, asumarea întregii responsabilități profesionale față de autoritatea 
contractantă cu privire la calitatea soluțiilor propuse.

- ingineri pe compartimente atestați conform legislației în vigoare.

Pentru îndeplinirea acestui nivel minim impus, aferent personalului-cheie, responsabil de îndeplinirea contractului 
ce urmează a fi atribuit, ofertantul va prezenta copii pentru conformitatea cu originalul ale certificatelor de atestare 
tehnico-profesională valabile la zi, anexate pentru fiecare persoană în parte din cele solicitate mai sus. Operatorul 
economic ofertant va face dovada asigurării accesului la serviciile personalului-cheie, fie prin resurse proprii (caz în 
care vor fi prezentate persoanele în cauză), fie prin externalizare (situație în care se vor prezenta aranjamentele con-
tractuale realizate in vederea obținerii serviciilor respective, însoțite de declarații în scris de disponibilitate).

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă acceptă documente (diplome/
certificate/atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite în alte state, cu care Republica 
Moldova are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizărilor în cauză.

Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul 
autorității contractante, cu persoane având cel puțin aceeași calificare ca şi persoanele prezentate inițial și care au 
fost luate în calcul la evaluarea ofertei.

În cazul în care la îndeplinirea lucrărilor vor fi atrași subantreprenori, atât informația despre ei, cât și volumul și costul lucrărilor 
îndeplinite de ultimii vor fi stipulate în ofertă.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / Expe-
riența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare lucrări de reparații și de renovare 
în industria gazului / Termenul de executare / Capacități tehnice și profesionale.

20.  Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100 %, care se distribuie 
după criterii în următorul volum:
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1)  Criteriul celui mai mic preț de ofertă (punctaj – 60 %).

2)  Criteriile - capacității tehnice și profesionale, termeni de executare, experiența operatorului economic, descrierea 
detaliată a soluției tehnice de realizare a proiectului (ponderea – 40 % din numărul total de puncte) și inclusiv: 

a) experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de achiziții (punctaj maxim – 10 % din numă-
rul total de puncte);

b) capacității tehnice și profesionale (punctaj maxim – 10 % din numărul total de puncte).

c) termeni de executare (punctaj maxim – 10 % din numărul total de puncte).

d) descrierea detaliată a soluției tehnice de realizare a proiectului (punctaj maxim – 10 % din numărul total de puncte).

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 60  unde, 

V – evaluarea prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei ; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
60 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Criteriul celui mai mic preț de ofertă 60%

2 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare 
lucrări 10%

3 Criteriul  - termenul de executare 10%

4 Criteriul capacității tehnice și profesionale 10%

5 Descrierea detaliată a soluției tehnice de realizare a proiectului 10%
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER.

      -     pe: [data]  conform informației SIA RSAP MTENDER.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
        Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

22.     Termenul de valabilitate a ofertelor:  90 zile.

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. (Ofertele întârziate vor fi respinse).

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ROM / RUS.

26. 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
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27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ANUNȚ 
DE INTENȚIE  Nr. 13 din 18.01.2022.

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.01.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică sectoriale se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza

Sistemul de comenzi electronice nu se accepta

Facturarea electronică se va utiliza

Plățile electronice se va utiliza

31.  Alte informații relevante: 

Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Președintele grupului de lucru ______________________________  

 

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Documentație de atribuire  
la anunțul de participare  (CAIET DE SARCINI)

1. Cerințe față de operatorii economici:

• să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

• să nu se afle în proces de lichidare;

• să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

• să nu-i fie stopată activitatea; 

• sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile 
financiare față de fondurile de stat;

• să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru 
practicarea acestui tip de activitate;

• experiența în domeniul dat - minim 3 ani;

• să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

• să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea 
obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;

• să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Conform prevedrilor Legislației în vigoare.

3.  Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. 
d/o

Descrierea cerinței Mod de demonstrare a cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Ofertă: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

2 Informație generală: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

3 Rechizite: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

4 Experiența similară în ultimii trei 
ani:

Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

5 Declarație privind eligibilitatea: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

6

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea 
la activități ale unei organizații sau 
grupări criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani.

Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model se anexează)

Obligatoriu

7
Dovada înregistrării persoanei juri-
dice, în conformitate cu prevederi-
le legale:

Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii; Obligatoriu
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8 Demonstrarea capacității econo-
mice financiare:

Extras din registrul de stat al persoanelor juridice; Obligatoriu
- copii confirmate prin semnătură electronică; Obligatoriu
Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la 
bugetul public National, eliberat de către Serviciul 
Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, con-
firmat prin aplicarea semnăturii electronice;

Obligatoriu

Ofertantul (operator economic sau membrii aso-
cierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat 
bunuri în ultimii 3 ani:

- lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, 
însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele 
mai importante lucrări, în care să se conţină cel pu-
ţin un contract de lucrări similare a cărui valoare să 
nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului con-
tract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie egală 
cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 
Certificările de bună execuţie indică beneficiarii, 
indiferent dacă aceștia sînt autorităţi contractante 
sau clienţi privaţi, valoarea, perioada și locul execu-
ţiei lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în 
conformitate cu normele profesionale din domeniu 
și dacă au fost duse la bun sfîrșit. (conform model - 
se anexează)

Obligatoriu

9 Certificat de atribuire a contului 
bancar

Raportul financiar - copie confirmată prin semnătu-
ra electronică Obligatoriu

Copie – eliberată de banca deținătoare de cont Obligatoriu

10 Condiții de plată:

Declarație, referitor perioada de garanție a bunuri-
lor/lucrări - termen minim 24 de luni; Obligatoriu

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%;  
Achitarea pentru  lucrări se efectuează în termen 
de 90 de zile după semnarea Procesului verbal 
de recepție a lucrărilor executate în baza facturii 
fiscale;

Obligatoriu

11 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Ga-
ranție bancară emisă de către instituția financiară 
unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% 
din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilita-
te nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin 
transfer la contul autorității contractante confirmat 
prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, con-
firmate prin aplicarea semnăturii electronice a par-
ticipantului. (Cumpărătorul restituie garanția în termen 
de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câști-
gătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții).

Obligatoriu

12 Garanția de bună execuție 5% din 
valoarea contractului:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de 
către instituția financiară unde se deservește ofer-
tantul în valoare de 5% din suma contractului fără 
TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât 
valabilitatea contractului sau prin transfer la contul 
autorității contractante confirmat prin dispoziție de 
plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplica-
rea semnăturii electronice a participantului (se pre-
zintă odată înainte de semnarea contractului). 

Obligatoriu
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13 Act ce atestă dreptul de a presta 
serviciile solicitate

Licență de activitate și Autorizația de funcționare, 
copie confirmată prin semnătura electronică. Obligatoriu

14 Demonstrarea capacității tehnice 
și /sau profesională:

Pentru bunuri/utilaj se prezintă copiile pașapoar-
telor și certificatelor de calitate și conformitate - 
Confirmată prin semnătura Participantului.

ObligatoriuDeclarație privind personalul de specialitate pro-
pus pentru implementarea contractului (semnat și 
ștampilat, și confirmta prin semnăturî electronică). 
(copia certificatelor de atestare tehnico-profesiona-
lă)

15 Devizul de cheltuieli pentru lucrări

Cheltuielele LCM se calculează în conformitate cu 
metoda de resurse pe baza programei Winsmeta, 
(formularele 3, 5, 7) - original. 
 
Cheltuielele lucrărilor de proiectare se calculează 
în conformitate cu cerințele NCM L 02.11-2013. 
 
Confirmata prin aplicarea semnăturii participantu-
lui

Obligatoriu

16

Certificate de atestare tehni-
co-profesională

Se prezintă toate certificatele de atestare Tehnico 
profesională necesare pentru executarea Lucrărilor 
conform cerințelor în vigoare. Confirmată prin 
semnătura Participantului.

Obligatoriu

17
Descrierea detaliată a soluției 
tehnice de realizare a proectu-
lui

Prezentarea a soluției tehnice conform cerințelor 
tehnice pentru realizarea lucrărilor de reconstrucție 
și modernizare a Stației de predare gazelor, cu 
scpecificarea obligatorie tipului de utilaje și echipa-
mente din componența viitoarea stații. (Schițe teh-
nice, desene și altele).

Obligatoriu

18
Certificatul de atestare Tehnico 
profesională a dirigintelui de șan-
tier

Confirmată prin semnătura Participantului Obligatoriu

19
Lista subcontractanților și partea/
părțile din contract care sunt înde-
plinite de aceștia.

Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model se anexează) Obligatoriu

4. Condiții referitoare la contract:

• Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de aşteptare de 11 zile 
de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

• Achitarea – Plata va fi efectuată în timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de 
către Autoritatea contractantă;

• Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, 
Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o 
penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

__________________________________ 
         ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 
tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ
Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 
I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________
 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:
 I. Furnizarea (executarea, prestarea):
1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________
3______________________________________________________________________
4______________________________________________________________________
5______________________________________________________________________
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 
este: ________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre) TOTAL________________________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_______________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  _____________
__________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituția emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________

                                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

                                                                  durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                                (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                  (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care 

muncitori ____ persoane, inclusiv:

_______________________________________________________________________________ 
                                                                 (de indicat profesiile și categoriile de calificație)
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13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării: __________________ ________________________________

Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_____________________________________ 

    (denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor inițial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora ___________________________________________                                                       

                                                                                (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 

________________________________________________________________________________

                                                     similare și de indicat adresa acestora)

________________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                   (se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: _________
_____________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - _________________________________________________________________________
_____

b) efectiv realizată - _____________________________________________________________________
_________ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) ___________________
___________________________________________________________

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție fața de devizele de 
cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: ______________
_________________________________________________________________

  

Data completării: __________________ ________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________

                                           (numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

________________________________________________________________________________ 

                        Denumirea  și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg 
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor 
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, 
competenta și resursele de care dispunem. 

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de__________________________________________ 

                                                                               (se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:______________________ 

Semnătura, LȘ

Data completării: ____________________
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achi-
ziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o

Obiectul 
contractu-

lui

Denumirea/
numele be-
neficiaru-
lui/Adresa

Calitatea Furnizo-
rului/Prestatoru-

lui*)

Preţul contrac-
tului/ valoarea 
bunurilor/ser-
viciilor livrate/

prestate

Cantitatea 
(buc., km., 
serv.; ș.a.)

Perioada de 
livrare/presta-

re (luni)

1          
2          
...          

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 8

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.

d/o

Func-
ţia

Studii de 
speciali-

tate

Vechimea în munca de 
specialitate (ani)

Numărul și denumirea bunurilor/servicii-
lor similare livrate/prestate în calitate de 

conducător

Numărul certifica-
tului de atestare

și data eliberării

1 2 3 4 5

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________
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Anexa nr. 9

la Anunț de participare

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

N r . 
d/o

Numele și adresa subantre-
prenorilor

Activităţi din 
contract

Valoarea 
aproxima-

tivă
% din valoarea contractului

1.
2.
3.
4.

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 08 din 28.01.2022

privind achiziționarea RFQ_114  Achizitionarea Tevei de polietilena D=160mm  prin procedura de 
achiziție deschisă

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 17 40

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 soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-
rință/sistemul de 

gestiune electronica

Valoarea estima-
tă 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1 44115210-4
TEAVA DE 

POLIETILENA 
D=160MM

m 24.000

ISO 9001; ISO 9001

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

1.677.000,00

Valoarea estimativă totală 1.677.000,00
 
 
 
 
 
 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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: Se admite. 

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 aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

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 nego-
ciate), 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 aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă 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] 11:00

- pe: [data]  04.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

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 apli-
că. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

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: 26.01.2022.

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 aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.
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