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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. d-06 din 26 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 pu-
tea 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 ac-
cesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul pro-
cedurii în SIA RSAP;  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(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)

Întreprindere Municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA

1 45453000-7

Lucrări de reparație a 
încăperii din str.Volun-
tarilor (sector de pro-
ducere și depozitare)

1 buc. Conform caietului de sarcini și 
volumelor de lucrări

 1 267 500,00

Total 1 267 500,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 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 pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I al anului 2022, 

http://serviciifunerare.md/
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

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. 05 din 27.01.2022

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 lucrărilor

Unitatea de 
măsură Cantitate Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

Lotul nr.1 Pelicula radio-
logica digitală

358 600,00

1.1
33110000-4 Pelicula radiologica digi-

tală SD-Q 20x25 cut 100 Ambalaje de 125 bucati, 
A3R5, Konica Minolta

1.2 33110000-4 Pelicula radiologica digi-
tală SD-Q 35-43cm cut 24 Ambalaje de 125 bucati, 

A3R5, Konica Minolta
 
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 □
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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 În cadrul procedurii de achiziție vor fi solic-
itate 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

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 publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fie-
care 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 27 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria c. Balatina r-ul Glodeni RM
IDNO 1007601002887
Adresa comuna Balatina, r-ul Glodeni RM
Numărul de telefon/fax (0249)41-2-36; 41-2-38
Adresa de e-mail a autorității contractante primariabalatina4811@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dumitru Iaţuc, (0249)41236
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)

primariabalatina4811@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

APL nivel I

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45247130-0

Achiziţionarea lucrărilor,, 
Rețele exterioare de ali-

mentare cu apă ,, a satului 
Tomeștii Noi, comuna Balati-

na raionul Glodeni

1

proiect

Achiziţionarea lucrărilor,, 
Rețele exterioare de ali-

mentare cu apă ,, a satului 
Tomeștii Noi, comuna Ba-

latina raionul Glodeni

2 290 000,00

 
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 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

28 ianurie 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu
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)

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.1 din 27.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

IDNO 1013601000521

Adresa Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42

Numărul de telefon/fax 022-255-228, 022-255-617

Adresa de e-mail a autorității contractante sti@mai.gov.md 

Pagina web oficială a autorității contractante -

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Anastasia Caraivanova , 022255 528, anastasia.caraivanova@
mai.gov.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)

https://mtender.gov.md/  

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 de stat din subordinea MAI

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cant/ 
UM Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, fără TVA

1

30
20

00
00

-1

Computator 
All-in-one

34 
buc

Tip: Desktop-Mini / Tiny Desktop
Procesor: min 16MB memorie cache, min 6 nuclee, min 12 threads,  min 2.3 GHz 
frecvența de bază; anunțat în 2020 sau mai târziu
Memorie: min. 16GB DDR4-3200 MHz; 1x SODIMM trebuie să fie liber; suport 64GB
Stocare: min 1x 512GB PCIe NVMe; un port SATA liber pentru SSD/HDD (3.5”/2.5”)
Video: integrat
Porturi: min. 2x USB Type-A 3.2 Gen1; 2x USB Type-A 3.2 Gen2; 2x USB Type-C 3.2 
Gen1; min.1x DP, 1x HDMI sau 2xDP; RJ45; Audio port
Monitor: min 23.8” IPS, min FHD (1920x1080), Luminozitatea min 250 nits, Unghiul de 
vizionare 178/178 (H/V); contrast static 1000:1; Web-camera min. 2MP (Pop-up sau cu 
obturator de confidențialitate), Microfon Dual Array; Integrated Speakers sau Sound-
bar (min. 1,5W pe canal)
Suport pentru monitor: ajustabil după înălțime - min. 0-100mm
Suport pentru desktop: VESA 100x100
Conexiuni de retea: 10/100/1000 Base-T
Tastatura: USB Eng/Ru, același brand ca desktop
Mouse: USB Laser, același brand ca desktop
Alimentarea (Tensiunea de intrare): 220V, (fisa de conectare la rețeaua 220V 
standart european);
Protector de supratensiune: 220V, min.4 prize, 5 m
Sistem de operare: Microsoft Windows 10 Pro (pre-instalat)
Garantie: PC/Monitor - min. 3 ani, garanția oficială a producătorului în următoarea zi  
lucrătoare. Garanția necesită a fi confirmată prin afișare pe site-ul oficial al producător-
ului

616 666,66

Total 616 666,66
 

mailto:sti@mai.gov.md
https://mtender.gov.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 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
 
Alte informații:

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

Trimestru II-III 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 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
Nr. ______din  27.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787

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

Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Solomoniuc Vasile, 022 - 409 -702;

solomoniuc@anp.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 atribu-
ire

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție de stat cu statut special
 
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 45453000-7

„Reparații capitale a sediului Administrați-
ei Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și 
V, în scopul creării Centrului unic de moni-

torizare a Sistemului Penitenciar”

1 Obiect
În conformitate 

cu Caietul de 
sarcini

7 459 160,00

 
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 an-
gajare 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

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Oferta Semnat cu semnătură    electronică Obligatoriu

Garanția pentru ofertă – 2% Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 la 
Documentația standard - în original, emisă de 
o bancă comercială; Termenul de valabilitate 

să fie egal cu perioada de valabilitate al 
ofertei - 60 zile  din ziua deschiderii 

ofertelor.

Nu se acceptă transfer pe contul ANP, semnat 
cu semnătură  electronică;

Obligatoriu

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Documentația de deviz

Formularele 3, 5, 7, cu specificarea bunurilor 
materiale, utilaje, etc., propuse pentru 

executarea lucrărilor, parametrii cărora să fie 
nu mai mici ce cele solicitate în caietul de 

sarcini,  semnate cu semnătură electronică

Obligatoriu

DUAE Confirmată prin semnătură electronică; Obligatoriu

Acte solicitate prin DUAE,

conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, 

documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie.

Cerere de participare Anexa nr. 7 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură  electronică Obligatoriu

Declarație privind valabilitatea  ofertei Anexa nr. 8 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură  electronică Obligatoriu

Grafic de executare a lucrărilor
Anexa nr. 10 la Documentația

standard, semnat cu semnătură  electronică
Obligatoriu

Declarație privind experiența  similară Anexa nr. 12 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică Obligatoriu

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate

Anexa nr. 13 la Documentația

standard, semnat cu semnătură electronică
Obligatoriu

Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul

necesar pentru îndeplinirea

corespunzătoare a contractului

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

Declarație privind personalul de specialitate 
şi/sau a experților propus/propuși pentru 
implementarea contractului

Anexa nr. 15 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică Obligatoriu

Lista subcontractanților și

partea/părțile din contract care sunt   
îndeplinite de către aceștia

Anexa nr. 16 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică Obligatoriu

Informație privind asocierea
Anexa nr. 17 la Documentația

standard, semnat cu semnătură electronică
Obligatoriu

Angajament terţ susţinător financiar Anexa nr. 18 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură  electronică Obligatoriu

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică 
și profesională a ofertantului/ grupului de 
Operatori economici

Anexa nr. 19 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică Obligatoriu

Declaraţie terţ susţinător tehnic Anexa nr. 20 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică Obligatoriu

Declaraţie terţ susţinător profesional Anexa nr. 21 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică Obligatoriu

Avizul Agenției pentru

supraveghere tehnică

Anexa nr. 22 la Documentația

standard, semnat cu semnătură electronică
Obligatoriu

Raportul financiar pentru anul 2021 Copie – confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului; Obligatoriu
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Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat

Copie – confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului; Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar
Eliberat de banca deținătoare de cont, 
semnat electronic de către operatorul 

economic;
Obligatoriu

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la 
momentul deschiderii ofertelor, semnat 
electronic de către operatorul economic;

Obligatoriu

Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin semnătura 
electronică a ofertantului; Obligatoriu

Perioada de garanție asupra lucrărilor 
achiziționate Minim 5 ani; Obligatoriu

Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani
Egală sau mai mare decât

9 006,11 mii lei;
Obligatoriu

Certificate de atestare profesională

Pentru persoanele responsabile (diriginți 
de șantier, electricieni, etc) pentru execuția 
lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini și 
stipulați în Anexa nr. 15 a Documentației 

standart, necorespunderea documentației 
atașate cu anexa stipulată supra se consideră 
ca abatere de la cerințele de calificare și va fi 
calificată ca ofertă neconformă. Certificatele 

urmează a fi semnate electronic de către 
operatorul economic;

Obligatoriu

Experiență similară

Minim 5 ani de activitate în domeniul 
executării lucrărilor în reconstrucție și 
construcție

Obligatoriu

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

Obligatoriu

Deținerea certificatului Sistemului de 
Management al calității ISO 9001

Copie – confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului; Obligatoriu

Deținerea certificatului Sistemului de 
Management de mediu ISO 14001

Copie – confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului; Obligatoriu

Manualul calității Copie – confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului; Obligatoriu

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

Original, emisă de o bancă comercială, 
confirmat prin aplicarea ștampilei și 
semnăturii electronice; 

Obligatoriu

Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani.

completat  în conformitate cu ordinul 
Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, 
confirmată prin semnătura electronică;

Obligatoriu
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Examinarea documentației de proiect cu 
vizitarea șantierului până la propunerea și 
publicarea ofertelor pe M-tender

Proces verbal ce atestă consultarea documen-
tației de proiect și vizita șantierului, confirmat 
prin semnătura reprezentantului autorității 
contractante și a agentului economic partici-
pant (în format liber)

Obligatoriu

 
Alte informații:

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

31.01.2022

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire utilizate

-

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

Da 

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

tel/fax: (022) 820 652, 820-651;e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 27.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
IDNO 1003600132121
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 163
Numărul de telefon/fax (022) 358099/245068  
Adresa de e-mail a autorității contractante tomaciorba@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.tomaciorba.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Curea Cristina , 078913550 achizitii.imspsc-

to@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială 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 documentația de atribuire)

achizitii.imspscto@gmail.com,

SIARSAP M-Tender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Institutie medicală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 33600000-6 Reagenti si consumabile 92954.30 
kg/ml

Reagenti si consumabile 1 496192.00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție După cel mai mic pret
 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

01.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:achizitii.imspscto@gmail.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamen-
tale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _01_din 24 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională a Arhivelor
IDNO 1006601004138

Adresa Mun.Chișinău, str.Gh.Asachi nr.67/B

Numărul de telefon/fax 022-72-97-93

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Paladi Natalia, tel 022-73-58-26

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

În  SIA RSAP, Mtender

https://achiziții.md/ro/cabinet/tender/list

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică centrală, obiectivul căreia 
fiind: monitorizarea și păstrarea docmente-
lor. Asigrarea și suplinirea FAS

 
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 45261910-6 Lucrări de reparare a 
acoperișului și fațadei 1 buc Conform proiectului și caietului 

de sarcini elaborat 2.343.750,00

 
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  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 mic, fără TVA îndeplinind cri-
teriile de selecție și calificare
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Alte informații:

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

Iulie  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 publica-
re 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 Ofertele, care vor depăși valoarea estimativă a 

achiziției nu vor fi acceptate

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_din_27.01.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Supraveghere Tehnică
IDNO 1017601000149
Adresa MD2012,mun.Chișinău str.A.Pușkin 22
Numărul de telefon/fax 022-23-80-24/022-24-25-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@ast.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.ast.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stela Fedorișin-Schimbătoru, 078800405

stela.fedorisin-schimbatoru@ast.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

SIA RSAP 

www.achizitii.md

www.ast.gov.md/achizitii
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Autoritate publică responsabilă de implementa-
rea politicilor  statului  în domeniile de competen-
ță cu finanțare din bugetul de stat.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei 

1 45453000-7

Lucrări de reparație a 
sediului Agenției din str. 

A. Pușkin nr.22, mun. 
Chișinău

1
Conform caietului de sar-
cini din documentația 
standard pentru licitație

2 500 000

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 v

Da □

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

Nu v

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Ca-
pacitatea economică și financiară; Capa-
citatea tehnică 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 publica-
re în JOUE)

Nu v

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Executarea 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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_din_27.01.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Supraveghere Tehnică
IDNO 1017601000149
Adresa MD2012,mun.Chișinău str.A.Pușkin 22
Numărul de telefon/fax 022-23-80-24/022-24-25-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@ast.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.ast.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stela Fedorișin-Schimbătoru, 078800405

stela.fedorisin-schimbatoru@ast.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

SIA RSAP 

www.achizitii.md

www.ast.gov.md/achizitii
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Autoritate publică responsabilă de implementa-
rea politicilor  statului  în domeniile de competen-
ță cu finanțare din bugetul de stat.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei 

1 45453000-7

Lucrări de reparație a 
sediului Agenției din str. 

A. Pușkin nr.22, mun. 
Chișinău

1
Conform caietului de sar-
cini din documentația 
standard pentru licitație

2 500 000

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 v

Da □

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

Nu v

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Ca-
pacitatea economică și financiară; Capa-
citatea tehnică 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 publica-
re în JOUE)

Nu v

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Executarea 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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 27.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Medicină Legală

IDNO 1006601004105

Adresa mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko, 8

Numărul de telefon/fax 022 73 87 33 / 067 744 986

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

Adresa de internet ale autorității contractante http://medicina-legala.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Furdui Doina, 

022738733, doina.furdui@cml.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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul pro-
cedurii în SIA RSAP (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)

Centrul de Medicină Legală - este o instituţie publică, 
pe lîngă Ministerul Sănătăţii, de expertiză judiciară 
specializată în domeniul medicinei legale.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45000000-7
Reparația secției 
Psihiatrie medi-

co-legală Chișinău
lucrări Reparația secției Psihiatrie me-

dico-legală Chișinău

6 496,7 

mii 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 

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 Corespunderea cu caietul de sarcini, 
cel mai bun raport calitate-preț pe lis-
ta întreagă în raport cu specificațiile 
tehnice solicitate,corespunderea cu 
datele introduse în SIA RSAP. Lucră-
rile vor fi realizate în două etape, în 
anul 2022 și 2023.
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Alte informații:

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

Luna februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Sistem dinamic de achiziție 

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice 
și persoane cu   dizabilități s.Cocieri r. Dubăsari

IDNO 1007601011401

Adresa Republica Moldova, of  4571 s.Cocieri str.Țărmu-
lui 2B

Numărul de telefon/fax 024852580

Adresa de e-mail ale autorității contractante cp.cocieri1@anas.md

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mițcul Tamara /Agatiev Tamara 

tel 0248-52-580
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică 

Protecția socială medicală a persoanelor 
vîrstnice a invalizilor cu dereglări fizice.

 
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 45453000-
7 Demolari 1

Conform Listei cu cantitățile de lu-
crări  nr.2-1-1.
Formularul Nr.1

2 45453000-
7 Reperație 1

Conform Listei cu cantitățile de lu-
crări  nr.2-1-2.
Formularul Nr.1

3 45453000-
7 Apeduct-Canalizare 1

Conform Listei cu cantitățile de lu-
crări  nr.2-1-3.
Formularul Nr.1

4 45453000-
7 Incalzire 1

Conform Listei cu cantitățile de lu-
crări  nr.2-1-4.
Formularul Nr.1

5 45453000-
7

Rețele electrice interne 
(REI) 1

Conform Listei cu cantitățile de lu-
crări  nr.2-1-5.
Formularul Nr.1

Total 2 089 000,00

mailto:cp.cocieri1@anas.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

II. Alte informații:

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

04.03.2022

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 publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de pro-

iectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 45332000-3

Reconstrucția rețelelor ingi-
nerești, canalizare, apeduct 
str. Cîmpului, str-la Cîmpu-
lui, str. Grînelor, Gliei

       1 Lucrări de reparație 
rețele inginerești 8000000

 
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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor
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Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

 
Alte informații:

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

1 iulie 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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiecta-

re sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 45233142-6

Lucrări de reparație capitală str. 
Cîmpului și Gliei

       1 Lucrări de reparație ca-
pitală 5000000

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor



30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

Alte informații:

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

1 august  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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiec-

tare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 45233142-6
Lucrări de reparație capitală 
cu lărgirea drumului 1,5 m str. 
Drumul Schinoasei

       1 Lucrări de reparație capita-
lă a drumului 9700000

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor

Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
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Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

III. Alte informații:

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

2 iunie 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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiecta-

re sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 45300000-0

Lucrări de reparație echipa-
ment electric de forță și ilumi-
nat la Grădinița nr. 194        1 Lucrări de reparație 1894391,8

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor
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Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

III. Alte informații:

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

28 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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiecta-

re sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233142-
6

Lucrări de reparație capitală str. 
Molocanilor 1, str. Schinoșica, 
str. Molocanilor 3, Olimpică 
pînă la str. Schinoasa Vale

       1 Lucrări de reparație ca-
pitală 8000000

 
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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor
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Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

III. Alte informații:

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

10 aprilie  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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233142-6 Reparația drumului din str. 
Schinoasa Vale        1 Lucrări de reparație ca-

pitală a drumului
6400000

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor

Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
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Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

Alte informații:

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

20 iunie 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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
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)

Achiziții.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)

Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiecta-

re sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233120-
6

Lucrări de construcție str. Soa-
relui

       1 Lucrări de construcție 
drum 2000000

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor
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Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

Alte informații:

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

10 mai  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)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. din 1 din 14.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon/fax 022 85-72-38; 022 75-15-69
E-mail achizitii21@bk.ru
Pagina web oficială scp.md
Persoana de contact Ursu Aurica
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul princi-
pal de activitate: prestarea asistenței medicale.

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-ca-
dru

Bunuri □  

Servicii R
Obiectul de achiziție Servicii de pază pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636969681323

Data publicării: 15.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21046771/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: R
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: R
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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 din 22.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ,,Arsenal” S.R.L
IDNO  1005600039187
Date de contact 

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

MD-2045, str. Acad. Rădăuțanu, 10/A, mun. Chișinău, Re-
publica Moldova, 060044441, contarsenal@mail.ru, arse-
nal.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 1  

Servicii pază pentru anul 2022

79700000-1 334 zile 21046771/1

14.01.2022

921 214,80

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contarsenal@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 3 din 14.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Ialoveni
Localitate Or. Ialoveni
IDNO 1003600157232
Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
Număr de telefon/fax (0268)2-11-86, (0268)2-22-68
E-mail imsp-sr-ialoveni@mail.ru
Pagina web oficială http://srialoveni.md/
Persoana de contact Leorda Tatiana, imsp-sr-ialoveni@mail.ru 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □ 
Servicii □

Obiectul de achiziție Servicii de spălătorie pentru anul 2022 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639145911946

Data publicării: 10.12.2021

Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1639145911946

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:0
Pe cale electronică:2

 
 
 
 

http://srialoveni.md/
mailto:imsp-sr-ialoveni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639145911946
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1639145911946
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1639145911946


44

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
14 din 24.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA    Nufărul
IDNO 1002600019210
Date de contact 

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

mun. Chişinău, mun. Chişinău, str. Maria 

Drăgan nr. 28/3 Telefon:  079916771
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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de spălătorie pentru anul 
2022

98300000-6 11500 kg

145 din 
31.12.2021

120 050,0Servicii de spălare a albiturilor albe 1000 kg

Servicii de spălare a albiturilor albe 
și colorate

7000 kg

Servicii de spălare a halatelor medi-
cale

3000 kg

Servicii de spălare a plapumelor, 
pernelor

500 kg

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=98300000-6
mailto:contestatii@ansc.md


45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 4 din 14.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Ialoveni
Localitate Or. Ialoveni
IDNO 1003600157232
Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
Număr de telefon/fax (0268)2-11-86, (0268)2-22-68
E-mail imsp-sr-ialoveni@mail.ru
Pagina web oficială http://srialoveni.md/
Persoana de contact Leorda Tatiana, imsp-sr-ialoveni@mail.ru 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție medicală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Produse alimentare (Pachet alimentar) pentru anul 2022 

destinate bolnavilor de tuberculoză
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638969533763

Data publicării:09.12.2021

Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1638969533763

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:1

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

 
 

http://srialoveni.md/
mailto:imsp-sr-ialoveni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638969533763
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1638969533763
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1638969533763
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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 11.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “ Exclusiv”

IDNO 1002600045754

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

mun. Chișinău, STR. Hîncești, 34/1 Telefon:  73-13-91

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 Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

I Lotul 1 
Produse alimentare (Pachet alimentar) pentru anul 2021 
destinate bolnavilor de tuberculoză:

15800000-6 Nr. 13 din 
14.01.2022

600 000

Lapte de vaci pasteurizat 2,5% 1 litru 17,5

Smîntînă 20% 1 kg 88,67

Unt nesărat fără adaos de grăsimi vegetale, 72,5% 
(1/200 gr)

1 kg 207,5

Caşcaval 55% cu cheag tare 1 kg 183,0

Brânză 5% de vaci 1 kg 81,6

Chefir  2,5% 1 litru 22,6

Carne de pasare ambalată (găină, pui),1kg 1 kg 91,5

Peşte Tip ,,hec” congelat, fără cap, fără coadă 1 kg 88,25

Ouă de masă 1 buc 4,0

Paste făinoase, cat. superioara 1 kg 38,0

Biscuiţi 1 kg 65,0

Chifle din aluat de cozonac 1 kg 60,0

Napolitane 1 kg 65,0

Zahăr 1 kg 21,63

Pîine de grîu, cal I 1 kg 15,0

Pîine de secară/grîu , C-II 1 kg 18,0

Crupe orez 1 kg 23,6

Crupe de Hrişcă cu bob întreg 1 kg 49,25

Crupe ovăs 1 kg 25,0

Mazăre uscată şlefuită întreagă 1 kg 15,0

Mazăre verde conservată calit. Sup. în borcane de 0,7- 
0,75 L

1 kg 49,25

Ulei vegetal din răsărită rafinat 1 kg 53,3

Ceai negru în pachte de 100gr 1 kg 500

Fasole 1 kg 46

Făină de porumb 1 kg 19
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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2. Alte informații:

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

Nu □       

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    1      din__17.01.2022___             

   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

Nu se aplică

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

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru necesitățile Primăriei mun. 
Ungheni pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638253497046

Data publicării: 30.11.2021

Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638253497046?tab=contract-notice

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

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

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 0
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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. __22__ din ___21.12.___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire ÎCS”Lukoil-Moldova”SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Columna nr. 92,  telefon 
022220828

dumitru.simonov@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/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Benzină A-95 09100000-0 12500 l nr. 1 din 
03.01.2022

250875,00

2 Motorină 09100000-0 40000 l nr. 1 din 
03.01.2022

695200,00

3 Gaz propan lichefiat 09100000-0 500 l nr. 1 din 
03.01.2022

6490,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    2      din__18.01.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Nu se aplică

 
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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul I al anului 

2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637567955377

Data publicării: 22.11.2021
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637567955377?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
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Nr. oferte primite Total: 10
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 10
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

 
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. __23__ din ___23.12.___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL”Baguette”
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Voluntarilor, nr. 15,  tele-
fon 068100234

baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 10 15800000-6 4500 kg nr. 2 din 
03.01.2022

69300,00

2 Lotul nr. 11 15800000-6 1 set nr. 2 din 
03.01.2022

74000,00

3 Lotul nr. 13

15800000-6

55000 buc nr. 2 din 
03.01.2022

267850,00

4 Lotul nr. 14

15800000-6

1 set nr. 2 din 
03.01.2022

188450,00

5 Lotul nr. 17

15800000-6

1 set nr. 2 din 
03.01.2022

71310,00

6 Lotul  nr. 24

15800000-6

1 set nr. 2 din 
03.01.2022

61350,00

Denumire SRL”Prodagrotrade”
IDNO 1014600029375
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str-la Studenților, nr. 3, ap.35,  telefon 
060308902

prodagrotrade@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 16 15800000-6 2500 buc nr. 3 din 
03.01.2022

57250,00

2 Lotul nr. 19 15800000-6 4000 kg nr. 3 din 
03.01.2022

97200,00

3 Lotul nr. 20 15800000-6 3500 kg nr. 3 din 
03.01.2022

75600,00

Denumire SRL”Alim Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

r-nul Ialoveni, s. Alexandrovca,  telefon 022 422111

alim.total@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 2 15800000-6 1 set nr. 4 din 
03.01.2022

84778,00

2 Lotul nr. 9 15800000-6 1 set nr. 4 din 
03.01.2022

126570,50

3 Lotul nr. 21 15800000-6 600 kg nr. 4 din 
03.01.2022

15780,00

4 Lotul nr. 23 15800000-6 5000 kg nr. 4 din 
03.01.2022

31250,00
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Denumire SRL”Danova-Prim”
IDNO 1003609006827
Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare, nr. 54,  telefon 
068385961

danova-prim@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 15800000-6 18000 kg nr. 5 din 
03.01.2022

208080,00

2 Lotul nr. 12 15800000-6 2000 l nr. 5 din 
03.01.2022

65600,00

3 Lotul nr. 18 15800000-6 23000 buc nr. 5 din 
03.01.2022

80500,00

Denumire SRL”Telemar”
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 21/1,  telefon 022 
479098

telemarsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 15 15800000-6 4500 kg nr. 6 din 
03.01.2022

216000,00

Denumire CC”Nivalli-Prod”SRL
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IDNO 1006600010112
Date de contact 

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

r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi,  telefon 062037700

achizitii@nivalli.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 3 15800000-6 4000 kg nr. 7 din 
03.01.2022

220800,00

2 Lotul nr. 4 15800000-6 2000 kg nr. 7 din 
03.01.2022

144000,00

3 Lotul nr. 7 15800000-6 2000 kg nr. 7 din 
03.01.2022

168000,00

Denumire SRL”Domădicar”
IDNO 1012609002395
Date de contact 

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

r-nul Ungheni, s. Vulpești,  telefon 060775691

infocont8@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 6 15800000-6 4500 kg nr. 8 din 
03.01.2022

648000,00

Denumire SRL”Dant-Agro”
IDNO 1003609001903
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Date de contact 

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

r-nul Ungheni, s. Pîrlița, telefon 079472775

feder-79@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 8 15800000-6 85000 buc nr. 9 din 
03.01.2022

204000,00

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    3      din__18.01.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Nu se aplică

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse lactate pentru semestrul I al anului 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637584226170

Data publicării: 22.11.2021
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637584226170?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

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__ din ___23.12.___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SA”Lactis”
IDNO 1003602151429
Date de contact 

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

or. Râșcani, str.Comarov nr. 73,  telefon 
069712221

lactis_lactis@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 Lotul nr. 2 15800000-6 12000 buc nr. 10 din 
03.01.2022

69600,00

2 Lotul nr. 3 15800000-6 35000 buc nr. 10 din 
03.01.2022

203000,00

3 Lotul nr. 5 15800000-6 500 kg nr. 10 din 
03.01.2022

15500,00

4 Lotul nr. 7 15800000-6 35000 buc nr. 10 din 
03.01.2022

194600,00

5 Lotul nr. 8 15800000-6 2300 kg nr. 10 din 
03.01.2022

255300,00

Denumire SA”Incomlac”
IDNO 1002602006326
Date de contact 

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

mun. Bălți, str. Calea Ieșilor nr. 180,  telefon 060454477

cibotaviorel@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 4 15800000-6 43000 l nr. 11 din 
03.01.2022

500950,00

Denumire SA”Fabrica de Unt din Florești”
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

r-nul Florești, s. Varvareuca,  telefon 069805738

promilk_md@inbox.rru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  □
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 15800000-6 1300 kg nr. 12 din 
03.01.2022

134446,00

2 Lotul nr. 6 15800000-6 5100 kg nr. 12 din 
03.01.2022

266424,00

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    24      din__18.01.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse agroalimentare pentru trimestrul I al 

anului 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638965929405

Data publicării: 08.12.2021
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638965929405?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

 
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. __25__ din ___24.12.___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL”Alim Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

r-nul Ialoveni, s. Alexandrovca,  telefon 022 
422111

alim.total@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, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr. 1 15300000-1 10000 kg nr. 13 din 03.01.2022 56400,00

2 Lotul nr. 2 15300000-1 4000 kg nr. 13 din 03.01.2022 32000,00

3 Lotul nr. 3 15300000-1 3500 kg nr. 13 din 03.01.2022 21875,00

4 Lotul nr. 4 15300000-1 2500 kg nr. 13 din 03.01.2022 17750,00

5 Lotul nr. 5 15300000-1 3000 kg nr. 13 din 03.01.2022 17010,00

6 Lotul nr. 6 15300000-1 600 kg nr. 13 din 03.01.2022 20982,00

7 Lotul nr. 7 15300000-1 500 kg nr. 13 din 03.01.2022 27200,00

8 Lotul nr. 9 15300000-1 300 kg nr. 13 din 03.01.2022 9810,00

9 Lotul nr. 11 15300000-1 200 kg nr. 13 din 03.01.2022 8880,00

10 Lotul nr. 12 15300000-1 300 kg nr. 13 din 03.01.2022 6510,00

Denumire GȚ”Glodeanu Vladislav Anatolie”
IDNO 34433958
Date de contact 

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

r-nul Ungheni, s. Manoilești,  telefon 068899980

v.glodeanu1@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie 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, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 8 15300000-1 1500 kg nr. 14 din 
03.01.2022

67500,00

2 Lotul nr. 10 15300000-1 800 kg nr. 14 din 
03.01.2022

8000,00

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 04 din 18.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Ur-
gentă Prespitalicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01

E-mail cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambu-
lanta.md

Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asis-
tenței medicale urgente la etapa de pre-spital și 
transportarea medicală asistată a pacienților

 
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)

Nu se aplică

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

Obiectul de achiziție Anvelope pentru anul 2022

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638274416318

Data publicării: 09.02.2021

Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638274416318

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

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: 0

Pe cale electronică: 2

mailto:cnamup@ambulanta.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 102 din 29.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Catol Lux SRL
IDNO 1003600053091
Date de contact 

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

mun. Chișinău, șos. Muncești, 73; telefon: 
060770506, e-mail: catolluxoffice@yandex.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Da □      Nu R     

Loturile atribuite:

Nr. 
lot. Denumirea bunurilor Cod CPV Denumirea 

op. economic
Cantitate/ 

UM
Nr. și data 

contractului
Suma, inclu-

siv TVA

2 Anvelope protector vară
195/70R15c  (VW T4 / FORD TRANZIT) 34300000-0

Catol Lux SRL

78

Nr. 04 data 
18.01.2022

95550,00

3 Anvelope protector vară 215/70 R15c 
(CITROEN / LT35) 34300000-0 142 203770,00

4 Anvelope protector vară 225/70 R15c 
(MERCEDES BENZ) 34300000-0 4 5800,00

5 Anvelope protector vară 185/75 R16c 
(GAZ-Luidor) 34300000-0 6 7260,00

6 Anvelope protector vară 205/65 R16c 
(VW - T5) 34300000-0 56 76720,00

7 Anvelope protector vară 205/75 R16c 
(MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) 34300000-0 12 17640,00

8 Anvelope protector vara 215/60 R16 
(SUZUKI VITARA) 34300000-0 16 18880,00

9 Anvelope protector vară 215/65 R16c 
(VW - T5) 34300000-0 4 5580,00

10 Anvelope protector vară 215/70 R16c 
(HYUNDAI) 34300000-0 102 147900,00

12
Anvelope protector vară 235/65 R16c  
(MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD 
TRANZIT 410L)

34300000-0 290 478500,00

13 Anvelope protector vară 235/55 R18 
(CHEVROLET CAPTIVA) 34300000-0 4 5980,00

14 Anvelope protector vară  235/55 R19 
(CHEVROLET CAPTIVA) 34300000-0 16 27200,00
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3. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

Nu R        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 03 din 17.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01

E-mail cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulan-
ta.md

Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asisten-
ței medicale urgente la etapa de pre-spital și transpor-
tarea medicală asistată a pacienților

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nu se aplică

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

Obiectul de achiziție Servicii de colectare și tratare prin autoclavare a 
deseurilor medicale

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640077477217
Data publicării: 21.12.2021
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD- 1640077477217

Criteriul de atribuire utilizat

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

 

mailto:cnamup@ambulanta.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. 02 din 10.01.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire ”Ecostat” SRL
IDNO 1015600008524

Date de contact 

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

Adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 49/1, ap. 
16;  Email: libaltag@gmail.com;, Tel.: 022 52-11-88; 
079520116

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R     

Loturile atribuite:

Nr./ lot Denumirea bunurilor Cod CPV UM
Canti

tatea
Nr. și data 

contractului
Suma, in-
clusiv TVA

1
Servicii de colectare și tratare 
prin autoclavare a deseurilor 
medicale

90524400-0 kg 25000 nr. 03 din 
17.01.2022 426000,00

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

Nu R        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 02 din 17.01.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

 
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)

Suma estimativă a procedurii 220000,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638870531162
Data publicării: 08.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048183/

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

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

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

 
 

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638870531162
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048183/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 14 din  22.12.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS SRL Lukoil-Moldova

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Columna, 92

Tel.: 022220828/ 022211225

Email: dumitru.simonov@lukoil.md 

            alexandru.olaru@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 con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 

măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1
Lot 1

 Produse petroliere 
pentru anul 2022

09200000-1

Motorină 

13700 litri
02 din 

23.12.2021

235914,00

Benzină 

700 litri
14000,00

TOTAL 249914,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante -

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

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

Nr. 01 din 17.01.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

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)

Suma estimativă a procedurii 1115765,76 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii furnizare a energiei electrice

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637753735410
Data publicării: 25.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047475/ 

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

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

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

 

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637753735410
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047475/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 13 din  21.12.2021  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)

Mun. Bălți, str. Strîi 17/a
Tel.: 062163420
Email: dc.sef@fee-nord.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 Co

d 
CP

V Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data 
contractului

Suma, fără TVA Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 1
Servicii furnizare a 
energie electrice

65
30

00
00

-6

Centrul de plasament tempo-
rar pentru persoane cu diza-
bilități (adulte), com. Bădiceni 
mun. Soroca
505956 Kw

01 din 
22.12.2021

1032150,24 1238580,29

Locuința protejată nr. 1 din s. 
Zgurița rnul Drochi- locativ 
5145 Kw

10495,80 -

Locuințaprotejată nr. 2 din s. 
Zgurița rnul Drochia- locative
7571 Kw

15444,84 -

Locuința protejată nr. 1 din 
com. Bădiceni rnul Soroca- lo-
cative
9217 Kw

18802,68 -

Locuința protejată nr. 2 din 
com. Bădiceni rnul Soroca- lo-
cative
14835 Kw

30263,40 -

Locuința protejată nr. 1 din 
mun.Soroca, str. Racoveț 5 – 
locative
1329 Kw

2711,16 -

Locuința protejată nr. 2 din 
mun.Soroca, apartament (3 
odăi), str. Livandovshi 20 – lo-
cative
2112  Kw

4308,48 -

Locuința protejată nr. 3 din 
mun.Soroca, str. Malamud 40 
– locative
779 Kw

1589,16 -

TOTAL 1322195,81
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

mailto:dc.sef@fee-nord.md
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2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03 din 18.01.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

 
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)

Suma estimativă a procedurii 2298750,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
Data publicării: 19.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047150/   

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 □ 

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047150/
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Nr. oferte primite Total: 12
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 12
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 12

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 12 din  20.12.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Testor

IDNO 1003607005413

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

Or. Soroca, str. Traian 17
Tel.: 079274148
Email: lisnicalla@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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1

 Produse  de panifi-
cație

15800000-6 Pîine albă (13300 
kg)

03 din 
28.12.2021

131936,00

Pîine neagră (13300 
kg)

153615,00

Chifle cu împlutură 
de mac (9000 buc)

34020,00

TOTAL 319571,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SRL Lovis Angro

IDNO 1007600043788

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Columna 170

Tel.: 022843372

Email: lovisangro@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

mailto:lisnicalla@mail.ru
mailto:lovisangro@mail.ru
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 3 
Ouă de găină

15800000-6 Ouă de găină (30000 
buc)

04 din 
28.12.2021

89400,00

2 Lot 5 
Crupe

15800000-6 Crupe de orz
(1000 kg)

04 din 
28.12.2021

8700,00

Crupe de porumb 
(1500 kg)

17400,00

Hrișcă 
(1000 kg)

36000,00

Crupe de grîu 
(1000 kg)

8700,00

Orez
(1300 kg)

21190,00

Fulgi de ovăs
(1000 kg)

13300,00

Crupe de griș
(1200 kg)

14760,00

Crupe de alac
   (1000 kg)

8700,00

3 Lot 6
Mazăre șlefuită

15800000-6 Mazăre șlefuită (1500 
kg)

04 din 
28.12.2021

14550,00

4 Lot 7 
Dulciuri

15800000-6 Batoane de ciocolată 
în asortiment 
(300 kg)

04 din 
28.12.2021

19200,00

Caramele în asorti-
ment 
(300 kg)

11700,00

Turte dulci (пряники) 
cu umplutură
(300 kg)

8400,00

Biscuiți “De casă”
(300 kg)

11400,00

Napoletane 
(300 kg)

11400,00

Halva 
(300 kg)

11700,00

Zefir (150 kg) 8100,00

Zefir în ciocolată
(150 kg)

10200,00

Jeleuri (marmelade)
(150 kg)

7800,00

5 Lot 9
Zahăr

15800000-6 Zahăr
(3300 kg)

04 din 
28.12.2021

50160,00
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6 Lot 10 
Pateu de pasăre

15800000-6 Pateu de pasăre   cu 
ficat 
(1300 kg)

04 din 
28.12.2021

51870,00

7 Lot 11
Ulei de floarea-soa-
relui

15800000-6 Ulei de floarea-soa-
relui
(2500 L)

04 din 
28.12.2021

99500,00

8 Lot 12
Sucuri

15800000-6 Suc de fructe
(2000 L)

04 din 
28.12.2021

28400,00

Suc de roșii 
(2000 L)

28400,00

9 Lot 13
Pastă de roșii și toca-
nă de dovlecei

15800000-6 Pastă de roșii (500 kg) 04 din 
28.12.2021

17500,00

Tocană de dovlecei
(800 kg)

19200,00

10 Lot 14 
Magiun din fructe

15800000-6 Magiun din fructe
(1000 kg)

04 din 
28.12.2021

26000,00

11 Lot 15
Mazăre verde conser-
vată

15800000-6 Mazăre verde conser-
vată 
(800 kg)

04 din 
28.12.2021

16480,00

12 Lot 17
Conservă de sardină

15800000-6 Conserve de sardină 
în tomate 
(500 kg)

04 din 
28.12.2021

31000,00

Conservă de sardină 
în ulei 
(850 kg)

31000,00

13 Lot 18
Carne înăbușită

15800000-6 Carne înăbușită de 
porc
(1200 buc)

04 din 
28.12.2021

58680,00

Carne înăbușită de 
vită
(1200 buc)

58680,00

14 Lot 20
Cacao

15800000-6 Cacao pudră 
(60 kg)

04 din 
28.12.2021

6840,00

15 Lot 21
Ceai natural

15800000-6 Ceai natural negru 
(50 kg)

04 din 
28.12.2021

7900,00

Ceai natural verde
(50 kg)

8400,00

16 Lot 22
Condimente și alte 
produse alimentare

15800000-6    Frunze de dafin
(7 kg)

04 din 
28.12.2021

1400,00

Piper negru boabe 
(7 kg)

2520,00

Piper negru măcinat
(7 kg)

1680,00

Borș acru
(70 kg)

20580,00

Bicarbonat de sodiu 
p/ru uz alimentar
(70 kg)

1540,00

Mivină 
(70 kg)

4480,00

Drojdie uscată
(10 kg)

1120,00

17 Lot 23
Sare iodată

15800000-6 Sare iodată (1300 kg) 04 din 
28.12.2021

6292,00
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18 Lot 24
Oțet de mere

15800000-6 Oțet de mere
(250 L)

04 din 
28.12.2021

2200,00

19 Lot 28 
Apă minerală

15800000-6 Apă mineral slab ga-
zată (3000 L)

04 din 
28.12.2021

20100,00

TOTAL 934522,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SRL Slavena Lux

IDNO 1002600003240

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Valea Bîcului 1/1

Tel.: 069467855

Email: olesea.busuioc@slavena.md  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 2

Pulpe de găină și 
piept de pui

15800000-6 Pulpe de găină refrigerate 

(2500 kg)

05 din 
28.12.2021

85500,00

Piept de găină refrigerat 

(2500 kg)

164750,00

2 Lot 26

Pelimeni

15800000-6 Pelimeni (1800 kg) 05 din 
28.12.2021

50220,00

TOTAL 300470,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SRL Debut-Sor

IDNO 1003607003372

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

Or. Soroca, str. Cosăuților 6
Tel.: 023030831
Email: debutsorsrl@yandex.ru  

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

 
 

mailto:olesea.busuioc@slavena.md
mailto:debutsorsrl@yandex.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 4 

Produse din carne

15800000-6 Crenvurști “Lacta” 
sau echivalentul

(1400 kg)

06 din 
28.12.2021

90888,00

Salam semiafumat 
“Servelat”sau echi-
valentul

(1400 kg)

115752,00

TOTAL 206640,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SRL V.A. Struc

IDNO 1003602028939

Date de contact 

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

Or. Bălți, str. Pușkin 79/6

Tel.: 023194039

Email: struccc@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 8

Macaroane

15800000-6 Macaroane 

(2400 kg)

07 din 
28.12.2021

32256,00

2 Lot 27

Făină de grîu

15800000-6 Făină de grîu de ca-
litatea I 

(1500 kg)

07 din 
28.12.2021

11970,00

TOTAL 44226,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SRL Telemar

IDNO 1003600098573

mailto:struccc@mail.ru
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Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Uzinelor 21/1

Tel.: 022479098

Email: telemarsrl@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 16

Pește congelat“Hec”

15800000-6 Pește conge-
lat“Hec”

(3000 kg)

08 din 
28.12.2021

148500,00

TOTAL 148500,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SA Lactis

IDNO 1003602151429

Date de contact 

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

Or. Rîșcani, str. Comarov 73

Tel.: 069104672

Email: lactis_lactis@mail.ru   
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

mailto:telemarsrl@mail.ru
mailto:lactis_lactis@mail.ru
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1 Lot 25

Produse lactate

15800000-6 Lapte de vacă pas-
teurizat

(12000 L)

08 din 
28.12.2021

142320,00

Chefir

(12000 L)

189600,00

Smîntînă 

(1300 kg)

57798,00

Cașcaval cu cheag 
tare 

(800 kg)

103200,00

Cașcaval topit afu-
mat

(500 kg)

38000,00

Brînză de vaci 

(1700 kg)

105400,00

Unt de vaci 

(2500 kg)

302500,00

TOTAL 938818,00
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 contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 7  din 18.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. Editura de Imprimate «STAISTICA”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600033003
Adresa str. București, 34, mun. Chișinău, MD-2001
Număr de telefon/fax 022 27 45 47, 022 27 53 91
E-mail office@editurastatistica.md
Adresa de internet http://editurastatistica.md
Persoana de contact VOLCONOVICI Silvia

079028760

achizitii@editurastatistica.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprinderea de Stat

Editarea și tipărirea formularelor tipizate de do-
cumente primare cu regim special și de evidență 
primară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a formularelor tipizate de evi-

dență primară (cu materia primă a Prestatorului)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638949509226

Data publicării: 08.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638949509226?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 □

http://editurastatistica.md/
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4 (patru)

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 156 din 29.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

3.1.

Denumire “METROMPAȘ” S.R.L.
IDNO 1003600023353
Date de contact 

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

MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului 4 

022260209 / 022541754 / metrompas@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod 
CPV

Unitate de 
măsură Cantitate Nr. și data 

contractului
Suma,

inclusiv TVA

1 Registru  Reclamații

79
82

30
00

-9

1x28
5 000

(1 000)

2022/AP-8

12.01.2022

26 250,00

2 Bon de consum (autocopiant) 1x100
3 000

(1 000)
40 140,00

3 Registrul mașinii de casa 1x38
2 000

(500)
18 960,00

4 CO-1  Dispoziţie de încasare 1x100
8 000

(2 000)
36 576,00

5 F-40  Registru de magazie 1x48
3 000

(1 000)
23 940,00

6 Anexa nr. 5   Fisa personala de instruire 1x4
12 000

(2 000)
10 560,00

7 Cartea mare 1x96
1 000

(500)
21 912,00
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8 Cartea de evidenta 1x96
2 000

(1 000)
40 440,00

9 MR-51  Registru de evidenţă a retribu-
ţiilor 1x91

1 000

(500)
25 212,00

10 Ordin de deplasare 1x100
1200

(1 000)
8 988,00

11 MR-53 Lista de plata A4 1x1
20 000

(1 000)
4 728,00

12 Bon de primire 1x1
60 000

(20 000)
3 120,00

13 059 Raport gestionar 1x1
30 000

(10 000)
3 528,00

14 68 Foaia de parcurs a tractoristului 1x1
160 000

(20 000)
13 188,00

15 70 Bon de lucru pentru echipă 1x1
40 000

(10 000)
1 908,00

16 77 Borderou de livrare a cerealelor 1x1
20 000

(10 000)
1 411,20

17 87 Bon de consum 1x1
100 000

(20 000)
4 860,00

18 Fișa limită a valorilor materiale 1x1
60 000

(20 000)
7 056,00

19 Fișa limită pentru piese de rezervă 1x1
20 000

(10 000)
2 640,00

3.2.

Denumire „Baștina−RADOG” S.R.L.
IDNO 1002600006838

Date de contact 

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

MD-6814, s. DĂNCENI, r-l Ialoveni

022 294 095 / 022 294 086

bastinaradog@gmail.com / www.radog.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV

Unitate de 
măsură Cantitate Nr. și data 

contractului

Suma,

inclusiv TVA

mailto:bastinaradog@gmail.com
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1 CO-2  Dispoziţie de plată

79
82

30
00

-9

1x100
3 000

(1 000)

2022/AP-9

12.01.2022

11 400,00

2 CO-4  Registru de casă (pentru 
organizaţiile nebugetare) 1x48

3 000

(1 000)
23 400,00

3 M-12  Fișă de magazie 1x1
8 000

(1 000)
3 264,00

4 Foi liniate A4 1x1
100 000

(20 000)
15 600,00

5 MR-13 Tabel de pontaj 1x1
60 000

(10 000)
8 827,20

6 Bon de consum 1x1
300 000

(50 000)
11 142,00

7 Registru corespondenței de intra-
re 1x48

400

(200)
5 002,80

8 Registru corespondenței de ieșire 1x48
400

(200)
4 742,40

9 67b Foaia de evidență a tractoris-
tului 1x1

40 000

(10 000)
4 503,60

10 F. 45 Registru de evidență a achi-
tărilor 1x48

600

(300)
5 638,80

3.3.

Denumire Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău”
IDNO 1002600002449

Date de contact 

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

MD-2004, mun. Chișinău, str. Petru Movilă, 35

022243229 / 022 240416

poligraf.economie@gmail.com / www.poligrafic.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poligraf.economie@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod 
CPV

Unitate de 
măsură Cantitate Nr. și data con-

tractului
Suma,

inclusiv TVA

1 CMR (12 ex)

79
82

30
00

-9

1x12 40 000
(10 000)

2022/AP-10
04.01.2022

126 000,00

2 Anexa 1  Registru de evidenţă a contri-
buabililor 1x126 400

(200) 15 718,80

3 Anexa 2  Registrul conturilor personale 1x252 400
(200) 28 798,80

4 MR-2  Fișa personală (cadre) 1x1 20 000
(10 000) 14 458,80

5 Jurnal order 1x1 70 000
(10 000) 21 000,00

6 Foi liniate A3 1x1 200 000
(50 000) 58 080,00

7 Meniu comanda 1x1 100 000
(20 000) 22 680,00

3.4.

Denumire “Tipografia SIRIUS” S.R.L.
IDNO 1002600035029

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

MD-2004, mun. Chișinău, str. A.Lăpușnenu, 2
022 232352 / 022233512
sirius@sirius.md
www.sirius.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

Unitate de 
măsură Cantitate Nr. și data con-

tractului
Suma,

inclusiv TVA

1 Certificat GT

79
82

30
00

-9

1x1
1 000

(500)

2022/AP-11

12.01.2022

2 400,00

2 CMR (6 ex) 1x6
60 000

(10 000)
101 998,80

3 CMR (10 ex) 1x10
30 000

(10 000)
86 400,00

4 Dosare cu șine buc.
20 000

(2 000)
56 940,00

5 Mape cu legătură buc.
5 000

(1 000)
16 798,80

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

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

Nu □

Da □        

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

Nu □
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor:

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 17.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000543 
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asa-

chi, 69
Număr de telefon/fax 022-78-51-60
E-mail achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact Bodarev Vasilii
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Produse petroliere

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1636630998486
Data publicării: 11.11.2021
Nr: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21046636/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636630998486
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046636/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046636/
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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. 25 din 21.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

022-21-12-25

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Produse petroliere 09100000-0 Un lot 1 din 
03.01.2022

5500182,01

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □      

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12/22AA din 18.01.2022  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de asigurare obligatorie de răspundere ci-
vilă auto pentru pagube produse de autovehicule

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638961162294
Data publicării: 08.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638961162294?tab=contract-notice 

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

-

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

 
 
 
 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638961162294
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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. 01/22 din 03.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA

IDNO 1004601000125

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

MD-2060, str. Alexandru cel Bun, 51, 
mun. Chișinău, tel. 079523895, 022 222596
e-mail: sales@grawe.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:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură Nr. și data 
contractu

lui

Suma

inclusiv TVA

Servicii de asigurare 
obligatorie de răspun-
dere civilă auto pentru 
pagube produse de au-
tovehicule

ÎM CA 
„Grawe Carat 
Asigurări” SA

66514110-0 --/--

Nr. 46

din

18.01.2022

8 775,90

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 (contrac-
tele) la care se referă anunțul respectiv

Nu        

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 
4) 
tel/fax: 022 820652, 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:sales@grawe.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.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 Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601001104
Adresa mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon/fax 022 250-934(32), 022 250-922
E-mail achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact Mariana MAGLA
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii sta-
tului

 
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 □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de curățenie pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1636025099160

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046346/
Data publicării: 04.11.2021, 13:34

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: 3 oferte
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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636025099160
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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. 31 din 30.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire PROTERRA GRUP SRL
IDNO 1011600012547
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. A. Russo, nr.2, tel:022-433-383, 
078307090, office@terragroup.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1 

Servicii de curățenie 

pentru anul 2022

90910000-7 1 serv. Nr. 76 din 
09.12.2021 229 164,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante Nu sunt

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

tel:022-433-383
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 17.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601001104
Adresa mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon/fax 022 250-934(32), 022 250-922
E-mail achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact Mariana MAGLA
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul se-
curităţii statului

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □       
Servicii □        
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637222886770

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21047059/
Data publicării: 18.11.2021, 10:16

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 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 39 din 27.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS LUKOIL-Moldova SRL

IDNO 1002600005897

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

mun. Chișinău, str. Columna, nr.92, tel:022-212-238, 211-225, 
dumitru.simonov@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/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 1
Motorină Euro 5

09100000-0

71000 
litri Nr. 7 din 

05.01.2022 2 042 160,00
2 Lotul 2 

Benzină Premium 95
40000

litri
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 Nu sunt

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

tel:022-212-238
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr1din  03 Ianuarie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Azilul Acasa
Localitate r.Soroca c.Badiceni
IDNO 1006607005665
Adresa r.Soroca c.Badiceni
Număr de telefon/fax 023041133
E-mail azilbadiceni@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Valentina Izvorean
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 for-
mă 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 V        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru I jumatate a an.2022
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 19.11.2021
Link:  ocds-b3wdp 1-MD-1637655596819

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

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

Nr. oferte primite Total: 9
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: V
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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 26.05.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL TESTOR 
IDNO
Date de contact 

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

  Or.Soroca

Întreprindere mică sau mijlocie Da V 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   Produse de panificatie        15800000-8 2700kg 8 din 
24.12.2021

32796,00

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

2. Alte informații:

Loturile atribuite:

                     Denumire SRLV.A.Struc
IDNO 1003602023938
Date de contact 

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

Or.

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

2 Lotul nr 2 Crupe 15800000-0 2230kg NR5 din 
24.12.2021

35018,80
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3  Lotul 16Ulei din floarea soarelui 15800000-0 350Litr. Nr5 din 
24.12.2021

14486,50

4 Lotul 23 Zahar din sfecla de zahar 15800000-0 450kg Nr.5 din 
24.12.2021

6961,50

3. Denumire SRL Lovis Angro

IDNO 1007600043788

Date de contact 

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

Or.Drochia

Întreprindere mică sau mijlocie Da VNu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 3 paste fainoase 158000000-8 300kg Nr.4 din 
24.12.2021

3858,00

2 Lotul 5 Oua de gaina 158000000-8 3000buc. Nr.4 din 
24.12.2021

8700,00

3 Lotul 6 Salamuri 158000000-8 300kg Nr.4 din 
24.12.2021

25031,00

4 Lotul 8 Produse din peste 158000000-8 310kg Nr.4 din 
24.12.2021

18880,00

5 Lotul 11 produse de cofetarie 158000000-8 400kg Nr.4 din 
24.12.2021

16280,00

6 Lotul 12 Mirodenii 158000000-8 320 buc

450kg

Nr.4 din 
24.12.2021

5374,40

7 Lotul 13 ceai 158000000-8 180buc Nr.4 din 
24.12.2021

2304,00

8 Lotul 14 Carne inabusita de porc 158000000-8 160buc Nr.4 din 
24.12.2021

6208.00

9 Lotul 15 Pateu de pasare 150000000-8 250 buc Nr.4 din 
24.12.2021

3000,00

10 Lotul 17 Suc de fructe 15000000-8 100litr. Nr.4 din 
24.12.2021

1360,00

11 Lotul 18Pasta de rosii 15000000-8 100buc. Nr.4 din 
24.12.2021

2214,00

12 Lotul 19 Magiun din fructe 15000000-8 70kg Nr.4 din 
24.12.2021

1750,00

13 Lotul 20 Mazare verde conservata 15000000-8 30buc. Nr.4 din 
24.12.2021

439,80

14 Lotul 21 Apa minerala carbogazoasa 15000000-8 100buc Nr.4 din 
24.12.2021

820,00

15 Lotul 24 Brinzica glazurata cu implutura 15000000-8 600buc Nr.4 din 
24.12.2021

3600,00

4. Denumire SA Lactis
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IDNO 1003602151429

Date de contact 

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

Or.Riscani

Întreprindere mică sau mijlocie Da VNu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr.9  produse lactate 15800000-8 kg Nr3 din 
24.12.2021

117258,00

5. Denumire CC Nivali Prod

IDNO 1006600010112

Date de contact 

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

R.Criuleni s.Dubasarii Vechi  022815067

Întreprindere mică sau mijlocie Da VNu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

2 Lotul nr3. Carne de pasare 15800000-8 950kg Nr6 din 
24.12.2021

65891,40

6. Denumire SRL Debut Sor
IDNO 1003607003372
Date de contact 

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

OrSoroca str.Cosautilor 6

Întreprindere mică sau mijlocie Da VNu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 



99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

2 Lotul nr.7 produse din carne

Lotul nr.10 Coltunasi

15800000-8

158000000-8

200kg

480kg

Nr7 din 
24.12.2021

11808,00

16084,80

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

7. Denumire SRL  Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Or.Balti

Întreprindere mică sau mijlocie Da VNu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul 22 Maioneza 15800000-0 40 Buc. Nr.9 din 
24.12.2021

552,00

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1/ocds-b3wdp1-MD-1639664030944 din 13.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni
Localitate orașul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon/fax 0 249 23288, 23174/ 249 22058,
E-mail sececonomglodeni@mail.ru
Adresa de internet http://www.glodeni.md

Persoana de contact Onuță Angela
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 for-
mă de achiziție comună)

-

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări  de întreținere a drumurilor locale de interes 
raional pe timp  de iarnă, anul 2022, raionul Glodeni

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1639664030944
Data publicării:16.12.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639664030944?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică 
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-1639664030944
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639664030944


101

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1 din 29 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.A. „Drumuri-Rîșcani”
IDNO 1003602009760
Date de contact 

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

Orașul Rîșcani, str.Independenții 3

Tel: 025621088, 025622306

Fax: 025622152

e-mail: riscani_drum@asd.md
Întreprindere mică sau mijlocie    Da          

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

   Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

   Nu      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1 45233141-9 1 

lucrări

1/ocds-
b3wdp1-MD- 

1639664030944

483388,20

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        

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 18.01.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.1-Taraclia

Localitate or. Taraclia

IDNO 1006601002064

Adresa str. Vodoprovodnaia, 5 

Număr de telefon/fax 0 294 25 5 86

E-mail p1achizitii@anp.gov.md

Adresa de internet http://anp.gov.md/

Persoana de contact Cristina Gavrilița

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 for-
mă de achiziție comună)

Instituția de stat cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate conform HG nr. 599/2020 – Procedură de Negociere 
fără publicarea prealabilă a unui Anunț de Partici-
pare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
achizițiile publice folosind procedura de negociere 
nr.599 din 12.08.2020 și anume pct. 128 subpct. 
(3) Penitenciarul nr.1- Taraclia își rezervă dreptul să 
atribuie contract de achiziție a serviciilor comunale 
apă și canalizare IM „APĂ CANAL„ ținînd cont de 
faptul că pe teritoria raionului Taraclia, IM „APĂ 
CANAL„ este unicul care poate real și fizic să presteze 
serviciile comunale apă, canalizare.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție servicii comunale apă și canalizare pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: -
Link:  -202200599

Criteriul de atribuire utilizat Corespunderea cerințelor de calificare
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate cel mai mic preț și corespunderea specificației teh-

nice solicitate
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. 1 din 05.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IM „APA CANAL”
IDNO 1002610000099
Date de contact 

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

or. Taraclia, str. Vokzalinaia, 73 

029425-5-80; 

apacanal@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii comunale, apă și canali-
zare pentru anul 2022

6500000-4 35000 m3 1 PN

05.01.2022

1680000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 1 din 04.01.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul de Gestionare a Programelor de 

Asistență Externă (OGP AE)
Localitate str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-2005 

mun. Chișinău
IDNO 1008601000433
Adresa Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, 

MD-2005 mun. Chișinău
Număr de telefon/fax + 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-47
E-mail ogpae@ogpae.gov.md
Adresa de internet www.ogpae.gov.md
Persoana de contact Irina Postolachi
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

În vederea executării prevederilor Legii privind achiziţiile 
publice, nr. 131 din 03.07.2015, a Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 10 din 20.01.2021, precum și în scopul implementării 
Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență 
la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și 
mijlocii”, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut 
dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB), semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin 
Legea nr. 168/2020, în temeiul Statutului Instituției Publice 
„Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 03.06.2020.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Conform art.57 din legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea solventului NaCl (0,9%) pentru administrar-
ea vaccinului anti-COVID-19

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629960145503
Data publicării: 26.08.2021
Link: 
https://e-licitatie.md/achizitii/27154/achizitionarea-sol-
ventului-nacl-09-pentru-administrarea-vaccinului-an-
ti-covid-19
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de 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: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru din 08.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Distrimed SRL
IDNO 1009600029081
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Chișinău, bd. Dacia 58/10, tel: 0 22 53 95 50, e-mail: 
victor.donea@distrimed.md, 
web: https://distrimed.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/ Unita-

te de măsură
Nr. și data con-

tractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Natrii chloridum/So-
dium chloridum 0.9% 
5 ml

33600000-6 115000/bucată 21/002 din 
24.09.2021

110 308,00 
MDL

-

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

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” este inclus în Lista grantu-
rilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate 
realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lu-
crări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea 
procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,, conform 
anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a 
facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care 
cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.
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2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 04.01.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul de Gestionare a Programelor de 

Asistență Externă (OGP AE)
Localitate str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 

304, MD-2005 mun. Chișinău
IDNO 1008601000433
Adresa Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 

57/1, of. 304, MD-2005 mun. Chișinău
Număr de telefon/fax + 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-48
E-mail ogpae@ogpae.gov.md
Adresa de internet www.ogpae.gov.md
Persoana de contact Irina Postolachi
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 for-
mă de achiziție comună)

În vederea executării prevederilor Legii privind achiziţiile 
publice, nr. 131 din 03.07.2015, a Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 10 din 20.01.2021, precum 
și în scopul implementării Componentei „Sănătate” 
a Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și 
suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, în 
conformitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre 
Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB), semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat 
prin Legea nr. 168/2020, în temeiul Statutului Instituției 
Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență 
Externă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 
03.06.2020.

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)

Conform art.47 din legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziţionarea seringilor necesare pentru administrarea 
vaccinurilor împotriva COVID-19

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629959435224

Data publicării: 26.08.2021

Link: 

https://e-licitatie.md/achizitii/27153/achizitionarea-se-
ringilor-necesare-pentru-administrarea-vaccinurilor-im-
potriva-covid-19
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Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 18 (1 lot: 6 oferte, 2 lot: 6 oferte, 3 lot : 6 oferte)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: -

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 18
 
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 din 11.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DITA ESTFARM SRL
IDNO 1002600046359
Date de contact 

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

str.Burebista, 23, tel: 022-405-379 022-
782-855, e-mail:iulia.iurova@dita.md, web: 
http://dita.md/

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □    Întreprindere mare   
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/ Unita-

te de măsură
Nr. și data con-

tractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 1: Seringă sterilă, 
ac 23Gx 1”-1½”- 25G x 
1”-1½”, 1 ml

33100000-1 900000/bucată 21/004 din 
29.10.2021

516 060,00 
MDL -

2
Lot 2: Seringa sterilă 
cu ac 23Gx 1”-1½”- 
25G x 1”-1½”, 1 ml

33100000-1 460000/bucată 21/004 din 
29.10.2021

263 764,00 
MDL -

Denumire LABROMED LABORATOR SRL
IDNO 1012600001177
Date de contact 

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

Chișinău, str.Cuza Voda 30/1, tel: 022 000 824, e-mail: 
labromed.laborator@gmail.com.

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     



109

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură
Nr. și data con-

tractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Lot 3: Seringa, cu ac, 
2ml,  3 compon, ac 
21Gx 1”-1½”- 25Gx 
1”-1½”, sterilă

33100000-1 140000/bucată 21/003 din 
29.10.2021

114 800,00 
MDL -

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

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” este inclus în Lista grantu-
rilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate 
realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lu-
crări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea 
procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,, conform 
anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a 
facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care 
cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.

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:

anunțul de participare nr.  2021/S 168-440959, 
publicat la 31.08.2021

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440959-2021:TEXT:RO:HTML
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 04.01.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul de Gestionare a Programelor de 
Asistență Externă (OGP AE)

Localitate str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 
304, MD-2005 mun. Chișinău

IDNO 1008601000433
Adresa Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 

57/1, of. 304, MD-2005 mun. Chișinău
Număr de telefon/fax + 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-47
E-mail ogpae@ogpae.gov.md
Adresa de internet www.ogpae.gov.md
Persoana de contact Irina Postolachi
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 for-
mă de achiziție comună)

În vederea executării prevederilor Legii privind 
achiziţiile publice, nr. 131 din 03.07.2015, a 
Regulamentului cu privire la activitatea grupului de 
lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 
din 20.01.2021, precum și în scopul implementării 
Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de 
urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile 
micro, mici și mijlocii”, în conformitate cu Acordul-
cadru de împrumut dintre Republica Moldova și 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), 
semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin Legea 
nr. 168/2020, în temeiul Statutului Instituției Publice 
„Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență 
Externă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 
din 03.06.2020.

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)

Conform art.47 din legea nr.131/2015 privind achizi-
țiile publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea testelor rapide de diagnostic 
pentru detectarea Ag SARS-CoV-2.

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631038354019
Data publicării: 08.09.2021
Link: 
https://e-licitatie.md/achizitii/27410/achizitio-
narea-testelor-rapide-de-diagnostic-pentru-de-
tectarea-ag-sars-cov
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Nr. oferte primite Total: 10
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 10

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru din 08.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DITA ESTFARM SRL
IDNO 1002600046359
Date de contact 

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

str.Burebista, 23, tel: 022-405-379 022-
782-855, e-mail:iulia.iurova@dita.md, web: 
http://dita.md/

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □    Întreprindere mare   
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/ Unita-

te de măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, fără TVA Suma, inclusiv 
TVA

1 Teste rapide de dia-
gnostic Ag COVID-19 33100000-1 700000/bucată 21/005 din 

02.12.2021 10 808 280,00 MDL -

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

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” este inclus în Lista grantu-
rilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate 
realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lu-
crări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea 
procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,, conform 
anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a 
facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care 
cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.

2. Alte informații:
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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:

anunțul de participare nr.  2021/S 177-462595, 
publicat la 13.09.2021. 

anunț de atribuire nr. 2022-000358 din 03.01.2022
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462595-2021:TEXT:RO:HTML
mailto:contestatii@ansc.md


113

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 17.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DASPF Donduseni

Localitate Donduseni

IDNO 10076010108511

Adresa Or.Donduseni str.M.Eminescu 26/1

Număr de telefon/fax 025122308

E-mail saspfdonduseni@mail.ru

Adresa de internet Donduseni.md

Persoana de contact Zaplitnaia Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pret
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 v        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: 21049578

Data publicării: 17.01.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641213628184

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1 oferta
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: v
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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 DASPF Donduseni

IDNO 10076010108511

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

Or.Donduseni str.M.Eminescu 26/1       tel.025122308

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

Da v      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 Prodese alimentare 15800000-6 Buc 820  Nr.8 
17.01.2022 21950.0

1 Prodese alimentate 15800000-6 Kg 1430

Buc 700

 Nr.9 
17.01.2022 111667.0

1 Prodese alimentare 15800000-6 Buc 3000 Nr.1 0 
17.01.2022 23150.0

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din18.01.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DASPF Donduseni

Localitate Donduseni

IDNO 10076010108511

Adresa Or.Donduseni str.M.Eminescu 26/1

Număr de telefon/fax 025122308

E-mail saspfdonduseni@mail.ru

Adresa de internet Donduseni.md

Persoana de contact Dulap Maria 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pret
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 v        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere

Anunțul de participare Nr: Nr: 21049694
Link-ul: ocds-b3wdp 1-MD-1641391267002
Data publicării: 05.01.2022    ora 15-00

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1 oferta 
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: v 
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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 DASPF Donduseni

IDNO 10076010108511

Date de contact 

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

Or.Donduseni str.M.Eminescu 
26/1       tel.025122308

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da v      Nu □       Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

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 09100000-0 Litri/2689 Nr.11din 
18.01.2022

54613.59

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.      1    din 17.01.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Seliște

Localitate Com.Seliște,raionul Nisporeni

IDNO 1007601006520

Adresa s.Seliște, raionul Nisporeni

Număr de telefon/fax 026446236/026446238

E-mail primseliste@gmail.com

Adresa de internet http://www.seliste.sat.md

Persoana de contact Popescu Ion, primar com.Seliște

Nr.tel 060061744

e-mail ionnpopesku@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

□ Lucrări □        

Obiectul de achiziție Construcția și amenajarea parcului public de odihnă și agrement 
Seliște

Anunțul de participare Nr. 21045609
Data publicării: 21.10.2021

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1634647827923
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-1634647827923
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 

S.C. „Nisprofcon”S.R.L.

S.R.L. “Medalmir” 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

S.C. „Nisprofcon”S.R.L.

S.R.L. “Medalmir” 

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 08.12. 2021 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C.„Nisprofcon” S.R.L.

IDNO 1003609010608

Date de contact 

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

Administrator/Guțanu Pavel

RM, or.Nisporeni, str.sf.Petru 1

Tel/fax +373(264) 2 40 09

e-mail/ nisprofconsrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie □ Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

□ Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

□ Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

Construcția și amenajarea parcu-
lui public de odihnă și agrement 
Seliște

45200000-9 proiect Contract 
nr.74 din 

27.12.2021

2938020.00

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

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

Nu □        

□ 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

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 contrac-
tantă 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 NFPP, 202201686
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)

În temeiul art. 56 alin. 1 lit. c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice, precum și pct. 128 subpct. 3) 
al Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind 
procedura de negociere aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 599 din 12.08.2020.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii publice de comunicații electronice pentru anul 
2022

Anunțul de participare Nr: _________________________________
(Va corespunde cu nr. de intrare la AAP)
Data publicării: -
Link-ul: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0
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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. ____/21 din __________ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA Moldtelecom
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

067199540

Loturile atribuite:

Nr. 
Lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Servicii publice de comunicații elec-
tronice pentru anul 2022 64210000-1

Conform 
invitației de 
participare

___/22 din

____.____.2022
400 000,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1/22 din 14 ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante ÎMS „Liftservice”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600126117
Adresa str. Transnistria, 10
Număr de telefon/fax (022) 47-13-18, (022) 47-61-09, (022) 47-50-55-fax
E-mail office@liftservice.md, sca@liftservice.md 
Adresa de internet www.liftservice.md 
Persoana de contact Diana Miron
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere Municipală Speciașlizată cu activitate de 
prestare a serviciilor de întreținere tehnică a ascensoarelor, 
demontarea/montarea ascensoarelor noi, verificarea tehnică a 
ascensoarelor și alte servicii/lucrări în domeniul ascensoarelor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

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

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri √     Servicii □     Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru 2022

Cod CPV 09100000-0
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639054092053

Data publicării:09.12.2021
Link: ocds-b3wdp1-MD-1639054092053

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total:  1 (una)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: ---
De la operatori economici dintr-un alt stat: ---
Pe cale electronică: sistemul SIA „RSAP”

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1/21 din 22 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92, 
Tel: (022) 22-08-28, (022) 21-12-25
dumitru.simonov@lukoil.md, www.lukoil.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu  √    

mailto:office@liftservice.md
mailto:sca@liftservice.md
http://www.liftservice.md
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
http://www.lukoil.md
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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, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Produse petroliere (carduri 
valorice), inclusiv:

09100000-0 l
17/21 din 

29.12.2021
669055,00

1.1 Benzină Premium A-95 09132000-3 27000 532980,00
1.2 Gaz petrolier lichefiat 09133000-0 2500 32275,00
1.3 Motorină cu aditivi 09134200-9 6000 103800,00

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

Alte informații relevante ----

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 17ianuarie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Nisporeni
Localitate Or. Nisporeni
IDNO 1007601004788
Adresa Str. Ioan Vodă,2
Număr de telefon/fax 0264 2 24 40,  0264 2 20 58
E-mail achizitiinisporeni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Guțanu Nina
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 for-
mă de achiziție comună)

Instituție publica

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 □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pe 
timp de iarnă pentru anul 2022

Anunțul de participare https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1640616440839
Data publicării: 27 decembrie 2021
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1640616440839

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: una
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: una
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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 _13.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

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

Or. Ialoveni, str. Chilia2 , ialoveni_drum@asd.md

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

Da v□       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 întreținere a drumu-
rilor publice locale pentru anul 
2022 pe timp de iarnă

50800000-3 9 din 
17,01,2022

485340,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

         
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1638771186424/1 din 17.01.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1010601000287
Adresa str. Vasile Alecsandri nr.1
Număr de telefon/fax 02228995 / 022280905/ 067441141
E-mail 022280978
Adresa de internet logistica@probatiune.gov.md probatiune@probati-

une.gov.md

achizitii@probatiune.gov.md
Persoana de contact O. Obreja/I.Caras
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 for-
mă de achiziție comună)

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este o autori-
tate administrativă în subordinea Ministerului Justi-
ţiei, care asigură administrarea activităţii subdiviziu-
nilor teritoriale în domeniul probaţiunii

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD (bunuri)
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 Combustibil
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638771186424

Data publicării: 06.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638771186424?tab=contract-notice

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

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

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

mailto:probatiune@probatiune.gov.md
mailto:probatiune@probatiune.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638771186424?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638771186424?tab=contract-notice
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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. ocds-b3wdp1-MD-1638771186424 din 30.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publi-
că/acordului-cadru ofertantului:

Denumire LUKOIL-Moldova SRL

IDNO 1002600005897

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) mun. Chișinău, str. Columna nr.92

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1 Combustibil Benzină fără 
plumb 95

09100000-0
64 800l ocds-b3wdp1-

MD-1638771186424 din 
10.01.2022                  

1373731,20
2 Combustibil Motorină stan-

dard 6 594l

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1638875276794/1 din 17.01.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1010601000287
Adresa str. Vasile Alecsandri nr.1
Număr de telefon/fax 02228995 / 022280905/ 067441141
E-mail 022280978
Adresa de internet logistica@probatiune.gov.md probatiune@probatiune.gov.

md

achizitii@probatiune.gov.md
Persoana de contact O. Obreja/ I.Caras
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este o autoritate admi-
nistrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, care asigură ad-
ministrarea activităţii subdiviziunilor teritoriale în domeniul 
probaţiunii

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP (servicii)
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 internet
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638875276794

Data publicării: 07.12.2020
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638875276794?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 □

mailto:probatiune@probatiune.gov.md
mailto:probatiune@probatiune.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638875276794?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638875276794?tab=contract-notice
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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: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1638875276794/1 din 27.12.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.A. Moldtelecom
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Centru, str. Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 10

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 internet
72400000-4

2 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1638875276794/1 

din 04.01.2022
345 600,002 Servicii de internet 38 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 □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1586858989962-4 din 30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 223179
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni 

– Băcioi – Sângera – R2,  km 2
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 6 333 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1586858989962
Link: Link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD -
1586858989962?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14/04/2020
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse:[ Programul privind repartizarea mijloacelor fon-
dului rutier pentru drumuri publice naționale pentru anul 
2021]

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

28.05.2020

Denumirea operatorului economic S.R.L. ,,Irinda Prim,,
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Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/206
Data: 09.06.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 7 309 513,30
Inclusiv TVA: 8 771 415,96

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 31.12.2021

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

AA1 din 23.12.2020 privind prelungirea termenului de execuție.

AA2 din 07.04.2021 privind  modificarea valorii contractului.

AA3 din 30.09.2021 privind  modificarea  valorii contractului.

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

 

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului verbal din 20.12.2021,  grupul de lucru tehnic în componența: Tatiana Rogovei, Șef Direcție 
implementare proiecte al  Î.S.„ASD”, Igor Galeamov, Director S.R.L. „Irinda Prim”, Anatolie Omelco, Inginer-șef proiect 
S.A. „INTEXNAUCA”, Vladimir Costev, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”,  a examinat, cu ieșirea la fața locului, situația la 
obiectul „Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sângera – R2, km 2” și au constatat 
următoarele:

Înlocuirea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic la trotuarele de pe pod cu beton ciment B30     F200 W6 și excluderea 
bordurilor prefabricate cu executarea lor din beton monolit. 

La execuția drumului temporar de ocolire, s-au utilizat țevi prefabricate din beton armat vechi, astfel,  s-au perceput 
doar cheltuieli de încărcare/descărcare și transportare a elementelor prefabricate. În acest sens, utilizarea țevilor noi 
din beton armat prefabricat prevăzute în proiectul de execuție este inutilă, ca urmare se propune excluderea lor.

       Strămutarea rețelelor de telecomunicații nu s-a executat, întrucât de fapt acestea nu intră în zona    de lucru, astfel, 
se propune excluderea lor.

       Prin urmare a fost întocmit devizul de cheltuieli pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse din devizul 
general. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul excluderii lucrărilor 
neexecutate și finalizarea lucrărilor la acest obiect.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), 
dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepri-
ză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, 
conform  devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răs-
pundere conform prevederilor contractuale.
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V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 06-14/206 din 09.06.2020, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1586858989962-4 din 30.12.2021 s-a decis încheierea acordului adi-
ţional nr. 4 din 30.12.2021 privind modificarea contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

                     „Irinda Prim” S.R.L. (-) 321 015,40

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



134

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 82 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21042788/01 din 10.01.2022

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 reparație a încăperilor Instituției 
Publice “Liceul Teoretic Grigore Vieru”, din com.
Bacioi, Blocul „J” + galeria (Centrul de tineret) 
 

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 089 271,80
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1628151083368
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/
tender/21042788/

Data publicării anunțului de participare 05.08.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

06.10.2021

Denumirea operatorului economic „Fabianca” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 216

Data: 13.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1715768,69

Inclusiv TVA: 2058922,44
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 90 zile 

 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628151083368
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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

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Preţul lucrărilor se majorează cu 14,86 %, echivalentul a 
305 933,76 lei

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

Nu este cazul

Alte informații relevante

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

Lucrările de reparație a încăperilor Instituției Publice „Liceul Teoretic Grigore Vieru”, din com. Băcioi, Blocul „J” + 
Galeria (Centrul de tineret),  
achiziţionate prin LP nr. MD-1628151083368 urmau a fi executate 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, în sumă 
305933,76 de 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 reparație la obiective, s-a constatat faptul că în Caietul de sarcini nu sunt 
incluse annumite lucrări, însă, strict necesare pentru exploatarea obiectivului.

În aceste condiții s-a decis ajustarea devizului la necesarul de-facto, pentru care se necesită alocarea unor mijloace 
financiare suplimentare. Conform procesului-verbal de constatare a necesității de executare  a lucrărilor suplimentare 
la obiectivul prenotat, s-a stabilit aplicarea tencuielilor cu amestec uscat cu o grosime de 14mm. Necesitatea rezidă în 
faptul că grosimea de 6 mm, prevăzută în Caietul de sarcini, nu acoperă denivelările vizibile pe pereți.

De asemenea s-a decis executarea unor lucrări suplimentare la pardoseli, sistem de termoficare, rețele de apă și 
canalizare, electricitate, tâmplărie. Toate aceste lucrări vor permite o exploatare durabilă în timp a obiectivului, 
totodată și un aspect mult mai plăcut.

Lucrările menționate supra, în privința reparației încăperilor Instituției Publice „Liceul Teoretic Grigore 
Vieru”, din com. Băcioi, Blocul „J” + Galeria (Centrul de tineret), 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 baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 216 din 
13.10.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 305 933,76 lei.

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

„Fabianca” SRL 1 10.01.2022 254944,80 305933,76
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 24.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLTPA ”Mihail Berezovschi”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1016620007582
Adresa str. Igor Vieru 15/4
Număr de telefon 022484191
Număr de fax ---
E-mail oficial berezovskiliceu@gmail.com
Adresa de internet ---
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Braga Irina

022484191
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției Servicii de alimentare a elevilor din cadrul IPLTPA “Mihail 

Berezovschi”, pentru perioada 10.01.2022-31.12.2022
Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 2 180 934,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1638994668443
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048316/ 

Data publicării anunțului de participare 08.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: 
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Decizia nr. 1 din 10.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL “Savuros Prim”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 6
Data: 18.01.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638994668443
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048316/
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 180 934,00 lei
Inclusiv TVA: 2 180 934,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 18.01.2022-31.12.2022

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:  
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015, art. 76, alin. 7.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului de prestări de servicii 

cu – 59 034,00 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Anterior nu au fost efectuate careva modificări a contrac-
tului

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În scopul organizării procesului de alimentație a elevilor în IP LT PA ”Mihail Berezovschi” pentru anul 2022, de către 
autoritatea contractantă a fost organizată procedura de achiziție nr. LP MTender ID - MD-1638994668443, câștigător 
fiind desemnat SRL ”Savuros Prim”.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Potrivit planului provizoriu pentru anul 2022 de achiziții publice, al IPLTPA „Mihail Berezovschi”, în anul 2021 
s-a planificat suma de 2 180 934,00 lei pentru achiziționarea serviciilor de alimentație a elevilor, dar, în 2022 
a fost alocată suma 2 121 900,00 lei, adică cu 59 034, 00 lei mai puțin, fapt ce a generat necesitatea de a 
micșora valoarea contractului conform mijloacelor financiare disponibile.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 18.01.2022, a fost 
încheiat acordul adiţional nr. 1 privind micșorarea valorii contractului de prestări de servicii, pentru serviciile 
de alimentaţie a elevilor din IPLTPA „Mihail Berezovschi”, încheiat între IPLTPA „Mihail Berezovschi” în calitate 
de autoritate contractantă şi SRL ”Savuros Prim” în calitate de prestator.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Savuros 
Prim”

1 24.01.2022 - 59 034,00 - 59 034,00

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 21 ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul
Localitate Mun.Cahul
IDNO 1009603003860
Adresa Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon 0299/2-24-48
Număr de fax -
E-mail oficial sr.cahul.anticamera@gmail.com
Adresa de internet Spital.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Arteni Tatiana, tel.076700112, e-mail:office.srcahul@
gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru octombrie - martie 2022.
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 161 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627369387287
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21042384/

Data publicării anunțului de participare 27.07.2021
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)

Licitație deschisă 

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget CNAM □ 

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

07 septembrie 2021

Denumirea operatorului economic CC Nivali-Prod SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:187

Data:14.09.2021
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 134 000,00
Inclusiv TVA: 160 800,00

Termen de valabilitate 31.03.2022
Termen de execuție 31.03.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 art.76 al.7(c)
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Prețurile râmîn neschimbate la contract

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

-

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatutul desfășurării procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1627369387287 din 20.08.2021 a fost în-
cheiat contract nr. 187 din 14.09.2021 dintre IMSP SR Cahul și SRL CC Nivali-Prod privind achiziționarea produselor 
alimentare (Lotul 8: Produse de origine animală, carne):

Denumirea bunu-
rilor și/sau a servi-
ciilor

Cantitatea
achiziționată

Cantitatea 
majorată

Preţ unitar 
(fără TVA)

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Suma
fără

TVA majorată

Suma
cu TVA majo-

rată

Piept de pui refrig-
erat 1200 Kg 1380 kg 57,50 69,00 69000,00 82800,00 79350,00 95220,00

Gambe de găină 
refrigerate 2000 Kg 2300 kg 32,50 39,00 65000,00 78000,00 74750,00 89700,00

Total 134 000,00 160 800,00 154 100,00 184 920,00
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

A apărut necesitatea majorării valorii contractului , ținînd cont cu majorarea numărului pacienți internați. Reieșind 
din cele prenotate, grupul de lucru pentru achiziţii al IMSP Spitalul Raional Cahul a decis majorarea cantităţii bunuri-
lor menționate cu 15% din cadrul contractului inițial

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 20 ianuarie 2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii în contract.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL CC Nivali-Prod Nr.1 20.01.2022 154 100,00 184 920,00

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

de achiziții publice

Nr. 2 din 30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1
Număr de telefon 022 822 200
Număr de fax 022 228 697
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vladimir Vornic, 022 822 200, e-mail: vladimir.vornic@
bnm.md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ + Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Servicii de îmbunătățire a soluției informatice Registrul 
riscului de credit

Cod CPV 72267000-4
Valoarea estimată a achiziției 1 415 000,00 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1586874003084
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21022104/

Data publicării anunțului de participare 14.04.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nr: 4 din 28.01.2020

Linkul: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/rgp_
bap_nr4.pdf

 
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: Buget propriu

mailto:vladimir.vornic@bnm.md
mailto:vladimir.vornic@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1586874003084
https://achizitii.md/ro/public/tender/21022104/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576047969821
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/rgp_bap_nr4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/rgp_bap_nr4.pdf
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.05.2020

Denumirea operatorului economic „CRYSTAL SYSTEM” S.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.25/122/2020-LD

Data: 19.06.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 60 000,00 EUR

Inclusiv TVA: 72 000,00 EUR
Termen de valabilitate Până la executarea deplină a tuturor obligațiunilor pre-

văzute în Contract
Termen de execuție 18 luni

 
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  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:
Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, 

art.76 alin.(7) pct.4)

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind activi-
tatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 1 din 02.07.2021

Alte informații relevante Menționăm că la pct.18 din Darea de seamă nr.1 din 
19.06.2020 procesată de către Agenția Achiziții Publi-
ce (AAP), perioada de valabilitate a contractului a fost 
indicată eronat (30.06.2020), fiind o neconcordanță în 
coraport cu data semnării contractului și cu prevederile 
contractului și anume „până la îndeplinirea tuturor obli-
gațiilor părților”.

În același context, în cap.III din Darea de seamă nr.1 din 
02.07.2021 privind modificarea contractului de achiziții 
publice, fiind la fel procesată de AAP, a fost menționat 
despre termenul de valabilitate a contractului, și anume 
„până la îndeplinirea tuturor obligațiilor părților”. 

Suplimentar, în darea de seamă s-a menționat că la ini-
țiativa Beneficiarului se modifică termenul de executare, 
dar nu se modifică termenul de valabilitate a contractu-
lui. 

Respectiv, menționăm că conformitatea modificării con-
tractului de achiziție publică nr. 25/122/2020/LD din 
19.06.2020 este în corespundere cu cadrul legal aferent 
achizițiilor publice, iar decizia nu afectează condițiile ini-
țiale, deoarece termenul de executare nu a fost o cerință 
de eligibilitate.
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În contract la cap.2 pct.2.1., în Anexa nr.1 și în Anexa nr.2 la pct. 2.1. cuvintele „18 luni” se substituie cu cuvintele „24 luni”. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării 
și supravegherii riscului de credit, care conține modificări la structura raportului ORD0317 „Raportul zilnic cu privire 
la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate” (solicitare comandă de îmbunătățire care a 
fost plasată către Prestator), la moment, se află în proces de coordonare și definitivare interdepartamentală în cadrul 
Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, executarea contractului este dependentă de executarea unei sarcini lansate 
de către Beneficiar și care este dependentă de factori externi și interni, precum consultarea publică și coordo-
narea Instrucțiunilor care vor sta la baza executării contractului și acceptării de către Beneficiar a lucrărilor executate 
de Prestator. Beneficiarul a asigurat diligența necesară în estimarea termenilor inițiali de executare a contractului și 
solicitarea termenilor de executare a sarcinilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.2 din 28.12.2021 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului 
nr.25/122/2020-LD din 19 iunie 2020 de achiziționare prin procedura de licitație deschisă a serviciilor de îmbunătățire 
a soluției informatice Registrul riscului de credit, încheiat între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic 
„CRYSTAL SYSTEM” S.R.L.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„CRYSTAL SYSTEM” 
S.R.L

2 29.12.2021 (primit de la con-
traparte la data 30.12.2021)

- -

 
 
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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Standard advertisement for local publication of local open tender procedures 

Contract of purchase of a specialized car type truck 4x4 
and volume of  3000 l for operational interventions 
UNG 2SOFT/4.2/146/02

Ungheni District Council, Republic of Moldova intends to award a supply contract for achievement of 
a specialized car type truck 4x4 and volume of  3000 l for operational interventions in Ungheni District, 
Republic of Moldova with financial assistance from the Joint Operational Programme Romania – Republic 
of Moldova 2014-2020. The tender dossier is available from http://www.crungheni.md/en/transparenta-
decizionala/achizitii-publice/ and will also be published on the EuropeAid website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome]. 

The deadline for submission of tenders is January 27, 2022, 16:00 Republic of Moldova time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.
crungheni.md/contract-of-purchase-of-a-specialized-car-type-truck-4x4-and-volume-3000-m3-for-
operational-interventions-ungheni-district-republic-of-moldova/ .

http://www.crungheni.md/en/transparenta-decizionala/achizitii-publice/
http://www.crungheni.md/en/transparenta-decizionala/achizitii-publice/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://www.crungheni.md/contract-of-purchase-of-a-specialized-car-type-truck-4x4-and-volume-3000-m3-for-operational-interventions-ungheni-district-republic-of-moldova/
http://www.crungheni.md/contract-of-purchase-of-a-specialized-car-type-truck-4x4-and-volume-3000-m3-for-operational-interventions-ungheni-district-republic-of-moldova/
http://www.crungheni.md/contract-of-purchase-of-a-specialized-car-type-truck-4x4-and-volume-3000-m3-for-operational-interventions-ungheni-district-republic-of-moldova/
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