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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chişinău, str. Puşkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la 
documentația de atribuire

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

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparații 
capitale a sediului 
din str. Puşkin 62 Lucrări Conform Caietului de sarcini 3 420 721,12

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selecție

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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II. Alte informații:

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

August

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din  03.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Cardiologie 

IDNO 1003600150613
Adresa Mun. Chisinau ,Testemitanu 29/1
Numărul de telefon/fax 022 72-72-11;022 73-36-00
Adresa de e-mail ale autorității contractante icachizitii@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://icardiologie.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stoicev Tatiana  022 256-125, e-mail stoicev2021@

gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

icachizitii@gmail.com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Institutie Medico Sanitara Publica

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

Reagenti şi consumabile de laborator pentru anul 2023 (sistem inchis) Conform Anexei 1

Valoarea estimativă totală 5 614 457,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

	Nu □

Da □

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

	Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic Preț fără TVA,  corespunderea tu-
turor cerințelor ce vor fi stipulate  în anunțul 
de participare.
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II. Alte informații:

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

Octombrie 

Tehnici şi 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Nu sunt 
 
 
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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Anexa  1

 Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Valoarea 
estimată,
fără TVA

Cod CPV   Descrierea achiziției cantitate unitate de 
masura

Lotul-1 Consu-
mabile , reagen-
ti p-u  analiza-
torul Biochimic 
automat ,,Di-
mension RxL 
Max,, (sistem 
inchis)

508 000,00 33100000-1  Sample cups p-u eprubete 1,5 ml Cupe proba 1,5 ml 
cu capac (sample cups with lids).Certificat CE sau de-
clarație de conformitate în funcție de evaluarea con-
formității cu anexele corespunzătoare pentru produ-
sul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a pro-
duselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

6000  Bucata

 33100000-1  cuvvete window (ferestre)Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

50  Bucata

 33100000-1 Cuvette cartridge Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului. 

165300  Bucata

33100000-1 Cholesterol. teste ambalate in flex  original de la producator 
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Ca-
talogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

11520  Bucata

33100000-1 Trigliceride. teste ambalate in flex  original de la pro-
ducator.Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

11520  Bucata
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33100000-1  ALAT.teste ambalate in flex  original de la producator.
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoa-
re pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

11040  Bucata

33100000-1  ASAT. teste ambalate in flex  original de la producator.
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoa-
re pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

11160  Bucata

33100000-1  Total Bilirubin.teste ambalate in flex  original de la 
producator.Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

7200  Bucata

33100000-1  Creatinin teste ambalate in flex  original de la produ-
cator.Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

14400  Bucata

33100000-1 Urea Nitrogen. teste ambalate in flex  original de la 
producator.Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

13440  Bucata
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33100000-1  Acid Uric. teste ambalate in flex  original de la produ-
cator.Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

6240 Bucata

33100000-1 Iron.teste ambalate in flex  original de la producator.
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoa-
re pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

2400 Bucata

33100000-1  Albumin.teste ambalate in flex  original de la produ-
cator.Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

3360 bucata

33100000-1  Glucoza .teste ambalate in flex  original de la produ-
cator.Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

18720 bucata

33100000-1  Proteina totala. teste ambalate in flex  original de la 
producator.Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

3840 Bucata
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33100000-1  Ser control normal  bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 
5ml certificat de origine pentru produs pentru testari 
biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza 
asat bilirubina totata  si directa calciu colesterol CF 
NAK creatinin gamagtp, fier mg  amilaza pancreati-
ca Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)
adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, 
Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

100 Bucata

33100000-1  Ser control patologic  bazat pe ser uman.Ambalaj 
flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru 
testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina 
amilaza asat bilirubina totata  si directa calciu coles-
terol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg  amilaza pan-
creatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid 
uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 
910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

100 Bucata

Lotul 2 -  Consu-
mabile, reagen-
ti p-u  analiza-
torul Biochimic 
automat ,,Res-
pons 910,,  (sis-
tem inchis)

700 400,00 33100000-1 Alcaline phospatase FS IFCC Teste pentru analizatorul  
biochimic “Respons 910” cu codul de citire adaptat la 
aparartul respons 910 in amalalaj original de la pro-
ducator                                                                                          Am-
balaj: flacoane 4x200 ml. *Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

4000 Bucata
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33100000-1  ALAT FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                          Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

8000 Bucata

33100000-1  ASAT FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                     Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

8000 Bucata

33100000-1 Bilirubina auto total FS. Teste pentru ana-
lizatorul  biochimic “Respons 910” cu co-
dul de citire adaptat la aparartul respons 
910 in amalalaj original de la producator                                                                                                        
Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau decla-
rație de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a pro-
duselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

5600 Bucata

33100000-1  Bilirubina auto derect FS Teste pentru analizatorul  
biochimic “Respons 910” cu codul de citire adaptat la 
aparartul respons 910 in amalalaj original de la pro-
ducator                                                                                      Am-
balaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

4000 Bucata
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33100000-1   Alfa-amilaza CCFS Teste pentru analizatorul  bi-
ochimic “Respons 910”cu codul de citire adaptat la 
aparartul respons 910 in amalalaj original de la pro-
ducator                                                                                Ambalaj: 
flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

5280 Bucata

33100000-1  Createnina FS Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                               Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

10400 Bucata

33100000-1  Urea FS Teste pentru analizatorul  biochimic “Respons 
910” cu codul de citire adaptat la aparartul respons 
910 in amalalaj original de la producator    Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

8800 Bucata

33100000-1  Glucoza GOD FS Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                    Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

11520 Bucata
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33100000-1  Cholesterol FS.Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                    Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

4800 Bucata

33100000-1  Trigliceride FS  Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                  Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

4800 Bucata

33100000-1 Proteina totala FS  Teste pentru analizatorul  biochi-
mic “Respons 910” cu codul de citire adaptat la apa-
rartul respons 910 in amalalaj original de la produ-
cator                                                                                    Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

2400 Bucata

33100000-1  Gamma GTP FS IFCC Teste pentru analizatorul  bi-
ochimic “Respons 910” cu codul de citire adaptat 
la aparartul respons 910 in amalalaj original de la 
producator                                                                                  Am-
balaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

4000 Bucata
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33100000-1 Uric acid  FS TOOS Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                  Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

4800 Bucata

33100000-1 HDL-C Immuno FS Teste pentru analizatorul  bi-
ochimic “Respons 910” cu codul de citire adaptat la 
aparartul respons 910 in amalalaj original de la pro-
ducator                                                                               Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

7200 Bucata

33100000-1 CF-MB  Teste pentru analizatorul  biochimic “Res-
pons 910” cu codul de citire adaptat la aparartul 
respons 910 in amalalaj original de la producator                                                                                    
Ambalaj: 4x120ml*Certificat CE sau declarație de con-
formitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

10560 Bucata

33100000-1  LDL FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                    Ambalaj: 
flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

5760 Bucata
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33100000-1  Iron FS Ferene.Teste pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910” cu codul de citire adaptat la aparar-
tul respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                  Ambalaj: 
flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

2400 Bucata

33100000-1  Albumin. Teste pentru analizatorul  biochimic “Res-
pons 910” cu codul de citire adaptat la aparartul 
respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                Ambalaj: 
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului. 

4000 Bucata

33100000-1 CRP FS Teste pentru analizatorul  biochimic “Res-
pons 910” cu codul de citire adaptat la aparartul 
respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                             Ambalaj: flacoa-
ne 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

8000 Bucata

33100000-1  ASLO Teste pentru analizatorul  biochimic “Res-
pons 910” cu codul de citire adaptat la aparartul 
respons 910 in amalalaj original de la produca-
tor                                                                             Ambalaj: flacoa-
ne 4x200 ml*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

800 Bucata
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33100000-1  Rheumatoid Factor FS Teste pentru analizatorul  bi-
ochimic “Respons 910” cu codul de citire adaptat la 
aparartul respons 910 in amalalaj original de la pro-
ducator                                                                                            Am-
balaj: flacoane 4x100 ml.*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

2400 Bucata

33100000-1  Cleaner A Cleaner A pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910”  in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                Ambalaj: 
flacoane 4x60 ml.*Certificat CE sau declarație de con-
formitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

1680 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1 Cleaner B Cleaner B pentru analizatorul  biochimic 
“Respons 910”  in amalalaj original de la produca-
tor                                                                                    Ambalaj: 
flacoane 4x60 ml.*Certificat CE sau declarație de con-
formitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

1680 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1 Kit cuvvete sector for respons 910     pentru testari bi-
ochimice ,ambalaj - 3840pcs/box =256 cuvvete sector  
original de la producator adaptat pentru analizatorul 
respons 910*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

12 Centimetru 
cub; mili-
litru
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33100000-1  MultiCalibrator universal cu parametre biochimice 
(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubi-
na totata  si directa calciu colesterol CF NAK creatinin 
gamagtp, fier mg  amilaza pancreatica Na K Cl protei-
na totala trigliceride urea acid uric.  Ambalaj: flacoane 
20x3ml. (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat 
bilirubina totata  si directa calciu colesterol CF NAK 
creatinin gamagtp, fier mg  amilaza pancreatica Na K 
Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat 
pentru analizatorul biochimic respons 910*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

60 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1 Calibrator pentru CK- MB. Ambalaj: 6x1ml original de 
la producator*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

12 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. Ambalaj: 3x2ml 
original de la producator*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului. 

12 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de 
la producator*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

20 Centimetru 
cub; mili-
litru
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33100000-1  Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml  original d la 
producator*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

15 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Ser control normal bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 
5ml certificat de origine pentru produs  pentru testari 
biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza 
asat bilirubina totata  si directa calciu colesterol CF 
NAK creatinin gamagtp, fier mg  amilaza pancreati-
ca Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)
adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, 
Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

100 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Ser control patologic  bazat pe ser uman.Ambalaj 
flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru 
testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina 
amilaza asat bilirubina totata  si directa calciu coles-
terol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg  amilaza pan-
creatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid 
uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 
910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

100 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Control p-u probele reumatice  Leved 1  . Ambalaj 
1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

12 Centimetru 
cub; mili-
litru                 
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33100000-1 Control p-u probele reumatice  Leved 2  . Ambalaj 
1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului. 

12 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele. Ambalaj 
5x1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

5 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1 Photometr lamp. Lampa halogena. Pentru citirea 
rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910  
certificat de origine de la producator*Certificat CE 
sau declarație de conformitate în funcție de evalua-
rea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

3 Bucata

33100000-1  Proba (ac de dozare).  Pentru dozarea probelor si 
reagentilor la analizatorul biochimic respons 910  
certificat de origine de la producator*Certificat CE 
sau declarație de conformitate în funcție de evalua-
rea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

1 Bucata

33100000-1  Water filter Filtru pentru analizatorul biochimic res-
pons 910. Pentru stoparea impuritatilor apei purifica-
te la analizatorul biochimic respons 910 certificat de 
origine de la producator *Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

3 Bucata
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33100000-1  HbA1c net FS 4x100  Reactiv pentru determinarea 
cantitativa a hemoglobinei glicate (Hb1Ac) la bordul  
analizatorului  biochimic “Respons 910” . Metoda 
dedeterminare: Enzimatica. Reagentii: lichid satbil 
gata de folosire,bireagent.  Impachetare: flacoane 
4x100 teste in amalalaj original de la producator cu 
coduri de bare compatibil cu Respons 910.*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

8 Bucata

33100000-1  HbA1c net Hemolysing Solution 4x200. Solutie de 
lizare HbA1c pentru prepararea probelor de singe 
integral, calibratori si controale. Solutie gata de utili-
zare in flacoane originale de la producatoru cu coduri 
de bare ce se introduc direct in rotorul de reactiv com-
patibil cu Respons 910.  Impachetare: flacoane 4x200 
teste.  *Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

4 Bucata

33100000-1   TruCal HbA1c net 2x0,3 ml Calibrator leofilizat bazat 
pe material din singe uman. Set 2x0,3  ml in amalalaj 
original de la acelasi producator  cu reactivul pentru 
HbA1c .*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1  TruLab HbA1c net Level 1  6x1 ml. Material de control 
leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru 
verificarea valirilor normale de HbA1c.   Flacoane 6 x 
1  ml. in amalalaj original de la acelasi producator  cu 
reactivul pentru HbA1c .*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

1 Bucata
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33100000-1  TruLab HbA1c net Level 2  6x1 ml. Material de control 
leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru 
verificarea valirilor patologice de HbA1c.   Flacoane 6 
x 1  ml. in amalalaj original de la acelasi producator  cu 
reactivul pentru HbA1c *Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

1 bucata

     

 Lotul 3 - Con-
sumabile, piese 
de schimb si 
reagenti p-u  
analizatorul  
EasyLyte plus   

153 600,00 33100000-1  Electrod K(original de la producator) p-u  analizatorul  
EasyLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1  Electrod Na (original de la producator) p-u  analizatorul  
EasyLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1 Electrod Cl (original de la producator) p-u  analizatorul  
EasyLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului. 

2 Bucata

33100000-1  Electrod de referinta  pentru analizatorul  EasyLyte 
plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*-
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoa-
re pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

2 Bucata
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33100000-1  Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original 
de la producator) pentru analizatorul  EasyLyte plus K/Na/
Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Ca-
talogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1  Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la pro-
ducator pentru analizatorul  EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie 
sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare 
a produselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1  Membrana de asamblare original de la producator pentru 
analizatorul  EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau decla-
rație de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnă-
tura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produse-
lor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura şi ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1  Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spala-
re) 800 ml original de la producator

14 Bucata

33100000-1  Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la pro-
ducator.Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original 
de la producator pentru analizatorul  EasyLyte plus K/Na/Cl 
.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Ca-
talogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

8 Bucata

33100000-1  Solutie de spalare internal filling solution.Solutie de spalare 
internal filling solution pentru analizatorul  EasyLyte plus 
K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator ,fl 20-50ml 
original de la producator*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data des-
chiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştam-
pila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original 
sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura 
şi ştampila participantului.

250 Centimetru 
cub; mili-
litru
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Lotul 4- Consu-
mabile, piese 
de schimb si 
reagenti p-u  
analizatorul  
SmartLyte  plus

125 100,00 33100000-1  Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie 
de spalare) pentru  analizatorul  SmartLyte  plus K/
Na/Cl, in ambalaj original de la producator*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

15 Bucata

33100000-1  Solutie de spalare fiecare zi pentru  analizatorul  
SmartLyte  plus, in ambalaj original de la producator*-
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoa-
re pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

3 Bucata

33100000-1  Solutie de conditionare a electrozilor pentru  analizatorul  
SmartLyte  plus, in ambalaj original de la producator*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie 
sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare 
a produselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

3 Bucata

33100000-1  Electrod K(original de la producator) p-u  analizatorul  
SmartLyte  plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1 Electrod Na(original de la producator) p-u  analizatorul  
SmartLyte  plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului. 

2 Bucata
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33100000-1  Electrod Cl(original de la producator) p-u  analizato-
rul  SmartLyte  plus.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1  Electrod de referense housing (original de la pro-
ducator) p-u  analizatorul  SmartLyte  plus  .*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

3 Bucata

33100000-1  Electrod de referinta(original de la producator) p-u  
analizatorul  SmartLyte  plus.*Certificat CE sau decla-
rație de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a pro-
duselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1 Hirtie pentru imprimanta pentru analizatorul  
SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*-
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoa-
re pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului. 

2 Bucata

  Material de control cu nivel 1-2-3.Material de control cu nivel 
1-2-3 pentru analizatorul  SmartLyte plus, in ambalaj original 
de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformita-
te în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

1 bucata
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33100000-1 Port pentru probe pentru  analizatorul  SmartLyte 
plus, in ambalaj original de la producator.*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

1 Bucata

33100000-1 Set tuburi pentru valve pentru  analizatorul  SmartLy-
te plus, in ambalaj original de la producator.*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului. 

1 Bucata

33100000-1  Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u  analizato-
rul  SmartLyte  plus, in ambalaj original de la produ-
cator*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

3 Bucata

           

Lotul 5 -Consu-
mabile , reagen-
ti p-u  analizato-
rul imunologic  
FIA 8000 (sis-
tem inchis)

815 700,00 33100000-1  cTroponinI pentru analizatorul imunologic  FIA 8000 
test cantitativ.Pentru analizatorul imunologic  FIA 
8000 teste pentru determinarea cantitativa c Tropo-
ninI  in amalalaj original de la producator*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

4000 bucata
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33100000-1  NT pro BNP pentru analizatorul imunologic  FIA 8000 
test cantitativ.Pentru analizatorul imunologic  FIA 
8000 teste pentru determinarea cantitativa NT pro 
BNP  in amalalaj original de la producator*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

2000 Bucat 

33100000-1  D-dimeri pentru analizatorul imunologic  FIA 8000 
test cantitativ.Pentru analizatorul imunologic  FIA 
8000 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri  
in amalalaj original de la producator*Certificat CE 
sau declarație de conformitate în funcție de evalua-
rea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

3000 Bucata

33100000-1  mAlb pentru analizatorul imunologic  FIA 8000 test 
cantitativ.Pentru analizatorul imunologic  FIA 8000 
teste pentru determinarea cantitativa mAlb  in ama-
lalaj original de la producator*Certificat CE sau decla-
rație de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a pro-
duselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

200 Bucata

33100000-1  PCT pentru analizatorul imunologic  FIA 8000 test 
pentru depistarea sepsis-lui.Pentru analizatorul 
imunologic FIA8000 teste pentru determinarea canti-
tativa PCT in amalalaj original de la producator*Cer-
tificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

150 bucata
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33100000-1  Control troponin pentru analizatorul imunologic  
cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele .Control troponin cu 3 
nivele. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

3 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1 Control  d-dimeri pentru analizatorul imunologic  FIA 
8000 cu 3 nivele . Control d-dimeri cu 3 nivele. Amba-
laj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

3 Centimetru 
cub; mili-
litru

Lotul 6 - Consu-
mabile , reagen-
ti p-u  analizato-
rul imunologic  
Getein 1100 ( 
sistem inchis)

1 000 
000,00

33100000-1  cTroponinI p-u  analizatorul imunologic  Getein 
1100 test cantitativ.Pentru analizatorul imunologic 
Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa c 
TroponinI  in amalalaj original de la producator*Cer-
tificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

5000 Bucata

33100000-1  NT pro BNP p-u  analizatorul imunologic  Getein 1100 
test cantitativ.Pentru analizatorul imunologic Getein 
1100 teste pentru determinarea cantitativa NT pro 
BNP  in amalalaj original de la producator*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

2000 Bucata
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33100000-1  D-dimeri  p-u  analizatorul imunologic  Getein 1100 
test cantitativ.Pentru analizatorul imunologic  Getein 
1100 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri  
in amalalaj original de la producator*Certificat CE 
sau declarație de conformitate în funcție de evalua-
rea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

3500 Bucata

33100000-1   mAlb p-u  analizatorul imunologic  Getein 1100 test 
cantitativ.Pentru analizatorul imunologic  Getein 1100 
teste pentru determinarea cantitativa mAlb  in ama-
lalaj original de la producator*Certificat CE sau decla-
rație de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a pro-
duselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

100 Bucata

33100000-1 PCR test cantitativ compatibil  cu  analizatorul imu-
nologic Getein.   Teste pentru analizatorul imunologic 
Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa 
PCR  in amalalaj original de la producator*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

1200 Bucata

33100000-1  Control troponin cu 3 nivele p-u  analizatorul imu-
nologic  Getein 1100.Control troponin cu 3 nivelep-u  
analizatorul imunologic  Getein 1100. Ambalaj 
fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

3 Centimetru 
cub; mili-
litru
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33100000-1  Control d-dimeri cu 3 nivele p-u  analizatorul imu-
nologic  Getein 1100.Control d-dimeri cu 3 nivelep-u  
analizatorul imunologic  Getein 1100. Ambalaj 
fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

3 Centimetru 
cub; mili-
litru

Lotul 7-  Con-
sumabile , re-
agenti pentru  
analizatorul 
imunologic  
mini Vidas

289 310,00 33100000-1  Troponin High‐Sensitivity teste pentru  analizatorul 
imunologic  Mini Vidas.Troponin High‐Sensitivity  
teste pentru  analizatorul imunologic Mini Vidas in 
amalalaj original de la producator*Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

540 Bucata

33100000-1  D-Dimeri  Exclusion II teste pentru  analizatorul imu-
nologic  Mini Vidas.D-Dimer  Exclusion II teste pen-
tru  analizatorul imunologic  Mini Vidas in amalalaj 
original de la producator*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

720 Bucata

33100000-1  Ferritin  pentru analizatorul imunologic  mini Vidas 
test cantitativ.Teste pentru analizatorul imunologic  
mini Vidas teste pentru determinarea cantitativa 
ferritin  in amalalaj original de la producator*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

180 Bucata
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33100000-1 Triiodotironina T3.Teste pentru  analizatorul imu-
nologic  Mini Vidas pentru determinarea cantitativa 
Triiodotironina T3  in amalalaj original de la produ-
cator*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului. 

600 Bucata

33100000-1  Tiroxina T4.Teste pentru  analizatorul imunologic  
Mini Vidas pentru determinarea cantitativa Tiroxina 
T4  in amalalaj original de la producator*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

600 Bucata

33100000-1  TSH teste pentru  analizatorul imunologic  Mini Vidas. 
Teste pentru  analizatorul imunologic Mini Vidas pen-
tru determinarea cantitativa TSH  in amalalaj original 
de la producator*Certificat CE sau declarație de con-
formitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

1020 bucata

 Lotul 8- Consu-
mabile, piese 
de schimb si 
reagenti p-u  
aparatul Epoc 
Host

34 830,00 33100000-1 Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 
1.Transponder pentru analizator VSH  metru Cube 30 
touch.  In ambalaj original de la producator.*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

5 Centimetru 
cub; mili-
litru
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33100000-1  VSH control Cube 4x9 ml.   Normal. VSH control Cube 4x9 
ml.  Normal. In ambalaj original de la producator.*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- co-
pie confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – ori-
ginal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

5 bucata

33100000-1  VSH control Cube 4x9 ml. Patologic.VSH control Cube 
4x9 ml. Patologic. In ambalaj original de la producator.*-
Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- 
copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – ori-
ginal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

250 bucata

 Lotul 9- Consu-
mabile si rea-
genti p-u  apa-
ratul VSH metru 
Cube 30 touch

74 880,00 33100000-1 Transponder pentru analizator VSH  metru Cube 30 
touch.Transponder pentru analizator VSH  metru Cube 
30 touch.  In ambalaj original de la producator.*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*-
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, 
pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura 
şi ştampila participantului. 

16000 Bucata

33100000-1 VSH control Cube 4x9 ml.   Normal.VSH control Cube 4x9 
ml.  Normal. In ambalaj original de la producator.*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- co-
pie confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru 
produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – ori-
ginal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului. 

2 Bucata

33100000-1  VSH control Cube 4x9 ml. Patologic.VSH control Cube 
4x9 ml. Patologic. In ambalaj original de la produca-
tor.*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

2 Bucata
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 Lotul 10 - 
Reagenti si 
consumabile 
compatibil cu 
coagulometru 
“COATRON X 
Pro”

139 160,00 33100000-1  Set pentru determinarea timpului de protrombin 
(TP) tromboplastin compatibil cu coagulometru “Coa-
tron X Pro” MIC numai mult 1,1, activitatea trombo-
plastina ≤14 sec, 
ambalaj 4-5ml. Set pentru determinarea timpului de 
protrombin 
(TP) tromboplastin   compatibil cu coagulometru “Coa-
tron X Pro” MIC numai mult 1,1, activitatea trombo-
plastina ≤14 sec, 
ambalaj 4-5ml.*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.    

2000  Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Plasma de control normală cu parametri IP, INR, TTPA, 
PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si trombo-
plastin, compatibil cu coagulometru “COATRON X 
Pro” Ambalaj 1-2 ml.Plasma de control normală cu 
parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas 
producator ca si tromboplastin, compatibil cu coa-
gulometru “COATRON X Pro”. Ambalaj 1-2 ml *Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

20  Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Plasma de control patologică cu parametri IP, INR, 
TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tro-
mboplastin, compatibil cu coagulometru “COATRON 
X Pro” Ambalaj 1-2 ml.Plasma de control patologică 
cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas 
producator ca si tromboplastin, compatibil cu coa-
gulometru “COATRON X Pro” Ambalaj 1-2 mlml*Cer-
tificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

20  Centimetru 
cub; mili-
litru
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33100000-1  Calibrator universal la  IP, INR,TTPA fibrinogen , 
protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru 
“COATRON X Pro”. Calibrator universal la  IP, INR,TTPA 
fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu 
coagulometru optic semiautomat.  Reagent liofilizat 
compatibil cu coagulometru “COATRON X Pro” acelas 
producator ca si tromboplastin si plazma N, plazma 
P.*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

5  Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Set pentru determinarea timpului  parţial activat ( 
TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic 
ambalaj 3-5 ml. acelas producator ca  si plazma N, 
plazma. In set sa fie inclus si CaCl2.

800  Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Set pentru determinarea fibrinogen.Set pentru de-
terminarea fibrinogen (plazma fara delutia leniritatea 
0,9 - 10 g/l, fl. 8-10 ml)*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

120  Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.Ca-
librator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.*Cer-
tificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

5  Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Cuvete pentru “Cuatron X Pro”  Marcaj CE. Cuvete 
pentru “Cuatron X Pro”  cu codul de bare original de 
la producator  compatibile cu locaşele coagulometru 
Coatron X Pro*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

2500 Bucata
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 Lotul 11 - Con-
sumabile , re-
agenti pentru 
cuagulometrul 
automat Sys-
mex CA-660 
(Sistem Inchis)

420 068,00 33100000-1  Tromborel S.Reactiv liofilizat de tromboplastina extras 
din placenta umana pentru determinarea timpului de 
protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determi-
narea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci 
de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreu-
na cu plasma deficitara de factor. Sa permita determina-
rea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul 
protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si ra-
portul international normalizat (INR). Fiecare lot de reac-
tiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe 
categorii de instrumente automate.reactiv sub forma li-
ofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 
ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana 
liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 
zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul 
automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul ofe-
rit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În 
ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucți-
une de utilizare a produselor – original sau copie pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

45 Bucata

33100000-1  Actin FS. Reactiv lichid pentru determinarea timpului de 
tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, 
dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci 
de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit 
impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita de-
terminarea concomitenta a raportului de tromboplastina 
partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare 
originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide 
din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabi-
lizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la 
(2 - 8°C ). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 
(Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/pros-
pecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a 
produselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

12 Bucata

33100000-1  Calcium chloride solution 0.025 mol/l.Reactiv supli-
mentar pentru determinarea timpului de tromboplas-
tina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub 
forma lichida cu impachetare originala de la produca-
tor 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. 
Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pen-
tru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem 
Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

3 Bucata
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33100000-1  Thrombin reagent.Reactiv liofilizat pentru determina-
rea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss 
modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune 
dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 
1:10. Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon 
si stabilizatori. Stabilitate si stocare:  5 zile la 2 - 8°C 
(dupa reconstituire),  2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconsti-
tuire)*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

18 Bucata

33100000-1  Owren’s Veronal Buffer.Reactiv suplimentar pentru 
determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 
Flacoane  x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si so-
dium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 sapta-
mani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex 
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

3 Bucata

33100000-1  PT Multicalibrator.Set de 6 calibratori pentru trasarea 
curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica 
(AP) si raportul international normalizat (INR). Sa 
permita determinarea automata a valorii ISI a instru-
mentului folosit si a valorii plasmei cu activitate pro-
trombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit 
de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare 
din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de trom-
boplastina si instrumente automate.Prezentare:Set 
de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare 
originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma 
umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate 
si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagu-
lometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Cer-
tificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

4 Bucata
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33100000-1  Standard Human Plasma.Set de 10 fl calibratori li-
ofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrino-
genului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce 
necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit 
de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii 
de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL.  Compozitie: 
Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu 
tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. 
pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sis-
tem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

1 Bucata

33100000-1  Control Plasma N.Control liofilizat de plasma umana 
pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a 
testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a 
Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in 
intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de 
un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de 
reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma 
liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml;Compo-
zitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange 
sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si 
stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). 
pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sis-
tem Inchis)

6 Bucata

33100000-1  Control Plasma P.Control liofilizat de plasma umana 
pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a tes-
telor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, 
Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul pa-
tologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel 
de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi 
si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata 
cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml;-
Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori 
de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.
Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa 
reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex 
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

6 Bucata
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33100000-1  Ci-Trol 2 PTZ Plasma de control folosita pentru veri-
ficarea valorilor patologice de PT si  de timp de APTT 
Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impache-
tare  originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: 
Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon;Sta-
bilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 
ore la 4°C (flacon inchis)*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

1 Bucata

33100000-1  CA Clean II. Solutie de spalare si deproteinzarie a ace-
lor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, 
Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de 
la Producator 1 fl x 500 ml.  Stabilitate: pana la data 
inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pen-
tru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem 
Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

2 Bucata

33100000-1  CA Clean I.Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride 
de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala 
de la producator 1x 50 ml.  pentru cuagulometrul 
automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

69 Bucata

33100000-1  CUVETTE SUC-400A Cuve de reactie din plastic silico-
nat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem 
inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 
3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex 
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

8 Bucata
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 Lotul 12- Con-
sumabile, piese 
de schimb si 
reagenti p-u  
analizatorul 
biochimic se-
miautomat SA-
20 Clindiag

2 272,00 33100000-1  Lampa cu suport.Lampa cu suport p-u  analizatorul 
biochimic semiautomat SA-20 Clindiag.*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

1  Bucata

33100000-1  Tub silicon.Tub silicon  p-u  analizatorul biochimic 
semiautomat SA-20 Clindiag.*Certificat CE sau decla-
rație de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a pro-
duselor – original sau copie pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

1 Bucata

Lotul13 -  D-di-
meri

9 849,00 33100000-1 D-dimeri.Metoda de determinare calitativa şi semi-
cantitativă latex  reagent lichid stabil gata p-u lucru.  
Plazma cu citrat.   ambalaj:  flacoane 1-2ml.*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.   

12   Centime-
tru cub; 
mililitru

 Lotul 14 -  Con-
trol ser  Normal

8 160,00 33100000-1  Control ser  normal.  Ser din bovine liofilizat pentru 
reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indi-
cilor biochimici principali:proteina totala,albumina 
,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza 
ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si 
alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

150  Centimetru 
cub; mili-
litru
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Lotul 15 -  Con-
trol ser  patalo-
gic. 

8 160,00 33100000-1  Control ser  patalogic. Ser din bovine liofilizat pentru 
reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indi-
cilor biochimici principali:proteina totala,albumina 
,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza 
ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si 
alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

150  Centimetru 
cub; mili-
litru

 Lotul 16 - Tro-
ponin I 

128 410,00 33100000-1  Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 
0.3-0.4 ng/ml. Locuri pentru citirea rezultatelor nu mai 
mic de 5mml.*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

10000  Bucata

 Lotul 17 -  
BM-control 

2 750,00 33100000-1  BM-control .Puritate: analitic pentru costruirea gra-
ficului de calibrare si controlul calitatii determinarea 
proteinei in urina*Certificat CE sau declarație de con-
formitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

640  Centimetru 
cub; mili-
litru

 Lotul 18- Ex-
pres teste di-
agnostice p-u 
analizator de 
urina  “MISSION 
U120” 

2 000,00 33100000-1  Expres teste diagnostice p-u analizator de urina  “MIS-
SION U120” Expres teste diagnostice p-u analiza de 
rutina a urinei (proteina,glucoza, acid ascorbic,nitri-
te,singe, PH,bilirubina, urobilinogen). Ambalaj set cite 
100 teste*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

20 Bucata
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 Lotul 19 -   Ca-
tridj, test p/u 
determinarea 
singelui ocult in 
masele fecale

2 000,00 33100000-1 Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele 
fecale. Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina 
a urinei*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

150  bucata

 Lotul 20 - Cuve 
p-u aparatul  
„Junior”2,5ml*

5 160,00 33100000-1  Cuve p-u aparatul  „Junior”2,5ml*Adaptate pentru 
aparatul “Junior”*Certificat CE sau declarație de con-
formitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

2500 bucata

Lotul 21 - Con-
sumabile, piese 
de schimb pen-
tru analizatorul 
biochimic Star-
Dust 15MC 

7 660,00   Lampa   compatibile cu analizatorul biochimic Star-
Dust 15MC, galogene 20W original de la producator.
Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile 
cu  STAR-DUST- 15 MC,   ambalaj si lampa original de la 
producator,halogene 20w*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

3 Bucata

  Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochi-
mic Star-Dust 15MC.Consumabile, piese de schimb 
si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC *Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului. 

200 Bucata
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   Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-30m  
Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile 
cu STAR-DUST- 15 MC dimensiunea  in lungime 
25- 30 m,dimensiune in latime 110mm*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau 
în format electronic, pentru produsul oferit. * În 
ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original 
sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

160 Bucata

 Lotul 22 - Placa 
de unica folo-
sinta pentru 
determinarea 
grupei sangu-
ine cu 50-60 
locuri

22 340,00 33100000-1  Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei 
sanguine cu 50-60 locuri.*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

1000 Bucata

Lotul 23 - Con-
sumabile, 
reagenti p-u  
analizatorul He-
matologic Min-
dray BC3600 ( 
sistem inchis)

69 390,00 33100000-1 Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic  Min-
dray BC3600.Fl-20 litri, Analizarea prin producator, 
reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u  
analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.  

400  Litru; deci-
metru cub

33100000-1  Solutie de spalare Rinse  p-u analizatorul Hemato-
logic  Mindray BC3600 .Fl- 5,5 litri  Analizarea prin 
producator reactiv cu codul de bare imprimat compa-
tibil p-u  analizatorul Hematologic Mindray BC3600 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoa-
re pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

150 Litru; deci-
metru cub
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33100000-1  Solutie de lizare   p-u analizatorul Hematologic  Min-
dray BC3600.Fl- 0.5 litri Analizarea prin producator  
reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u  
analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certifi-
cat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

7 Litru; deci-
metru cub

33100000-1  Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hema-
tologic MindrayBC-3600 Normal.Fl 2-2.5ml  Analizarea 
prin producator  reactiv cu codul de bare imprimat 
compatibil p-u  analizatorul Hematologic Mindray 
BC3600 cu 15 parametri inclus. Normal.*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

12 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1 Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hema-
tologic MindrayBC-3600 Low. Fl 2-2.5ml  Analizarea 
prin producator  reactiv cu codul de bare imprimat 
compatibil p-u  analizatorul Hematologic Mindray 
BC3600 cu 15 parametri inclus. Low.*Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

12 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Material de control in 3 nivele p-u analizatorul he-
matologic MindrayBC-3600 High.Fl 2-2.5ml p-u  ana-
lizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea 
prin producator cu 15 parametri inclus High.*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

12 Centimetru 
cub; mili-
litru
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33100000-1 Calibrator pentru analizartorul MindrayBC3600. 
Fl 1-2ml p-u  analizatorul Hematologic Mindray 
BC3600Analizarea prin producator*Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

3 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe cleanter)  p-u  
analizatorul Hematologic Mindray BC3600.Fl 50ml p-u  
analizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea 
prin producator*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

700 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic 
MindrayBC-3600.Original de la producator p-u  ana-
lizatorul Hematologic Mindray BC3600(operatorul  
cistigator cu instalare si mentinanta*Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

1 Bucata

33100000-1  Filtru  p-u  analizatorul Hematologic Mindray BC3600.
Original de la producator p-u  analizatorul Hematolo-
gic Mindray BC3600(operatorul  cistigator cu  instalare 
si mentinanta*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului.

6 Bucata
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33100000-1  Hirtie termica dimensiune 50mm.Dimensiune 50mm 
p-u  analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Cer-
tificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

15 Bucata

      

 Lotul 24 - 
Consumabile, 
reagenti p-u  
analizatorul He-
matologic Urit 
3020.(sistem 
inchis)

44 700,00 33100000-1  Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic   Urit 
3020 .Diluent pentru analizator hematologic Urit. 
Solutie de diluare pentru Analizator hematologic Urit 
3020.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

300  Litru; deci-
metru cub

33100000-1  Solutie de lizare p-u analizatorul  hematologic Urit 
3020.Dialyse pentru analizator hematologic Urit.
Solutie de lizare pentru Analizator hematologic Urit 
3020. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

8  Litru; deci-
metru cub

33100000-1 Solutie de curatare  p-u analizatorul  hematologic Urit 
3020. Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.
Solutie de curatare pentru Analizator hematologic 
Urit 3020 . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

80  Litru; deci-
metru cub
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33100000-1 Material  de control hematologic cu 3 nivele: Low,Nor-
mal, Hight. Material de control hematologic pentru 
analizator hematologic Urit, 3 nivele  Low,Normal, 
Higth.Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

30 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1  Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) Diaclean 
Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 
ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

800 Centimetru 
cub; mili-
litru

 Lotul 25 - So-
lutie cu putere 
ionica scazuta 
(LISS) tip II

1 200,00 33100000-1  Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II,pentry 
tehnica de aglutinare in tub ph 6,5-7,0. Asigurarea 
cresterii ratei de asociere a anticorpilor si a imbuna-
tatirii reactiei antigen/anticorp,fl 100-200 ml.*Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

1000 Centimetru 
cub; mili-
litru

 Lotul 26 -  Con-
sumabile si 
reagenti p-u  
aparatul Rapid 
Point 501 (sis-
tem închis)

571 600,00 33100000-1  Cartuş de măsurare pentru 750 de teste. Teste de ma-
surare,compatibile cu aparatul Rapid Point 501*Cer-
tificat CE sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

14 Bucata
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33100000-1  Teste de spalare. Teste de spalare ,compatibile cu 
aparatul Rapid Point 501*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

12 Bucata

33100000-1  Rola hirtie termosensibila.Rola hirtie termosensibila 
,compatibile cu aparatul Rapid Point501*Certificat 
CE sau declarație de conformitate în funcție de eva-
luarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

45 Bucata

33100000-1 Seringi de heparina cu Litiu .Seringi de heparina cu 
Litiu compatibile cu Rapid Point 501*Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

8000 Bucata

 Lotul 27 -  
Consumabile, 
reagenti p-u  
analizatorul 
Hematologic 
Urit 3000 PLUS 
(sistem închis)

43 970,00 33100000-1  Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic  Urit 
3000 PLUS. Diluent pentru analizator hematologic 
Urit. Solutie de diluare pentru Analizator hematologic 
Urit.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

100  Litru; deci-
metru cub
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33100000-1  Solutie de lizare p-u analizatorul  hematologic Urit 
3000 PLUS.Dialyse pentru analizator hematologic 
Urit.Solutie de lizare pentru Analizator hematologic 
Urit. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

6  Litru; deci-
metru cub

33100000-1 Solutie de curatare  p-u analizatorul  hematologic Urit 
3000 PLUS. Detergent pentru analizatorul hematolo-
gic Urit.Solutie de curatare pentru Analizator hemato-
logic Urit . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – 
valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

30  Litru; deci-
metru cub

33100000-1 Material  de control hematologic cu 3 nivele: Low,Nor-
mal, Hight. Material de control hematologic pentru 
analizator hematologic Urit, 3 nivele  Low,Normal, 
Higth.Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

30 Centimetru 
cub; mili-
litru

33100000-1 Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) Diaclean 
Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 
ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

1 Centimetru 
cub; mili-
litru

 Lotul 28 -   Con-
sumabile,rea-
genti pentru 
analizatorul 
Hematologic 
Diff ,,Yumizen 
H 550,, (sistem 
închis)

287 800,00 33100000-1  ABX Diluent . In ambalaj original de la producator,cu 
cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.
Impachetare : 20L/buc.

30 Bucata
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33100000-1 ABX WhiteDiff . In ambalaj original de la produca-
tor,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen 
H550.Impachetare : 1L/buc. 

36 Bucata

33100000-1  ABX Cleaner. In ambalaj original de la producator,cu 
cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.
Impachetare : 1L/buc.

32 Bucata

33100000-1  ABX Minoclair .In ambalaj original de la producator,cu 
cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.
Impachetare : 0,5L/buc.

3 Bucata

33100000-1 ABX Difftrol L (set) In ambalaj original de la produca-
tor,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen 
H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set

12 Bucata

33100000-1 ABX Difftrol N (set) In ambalaj original de la produca-
tor,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen 
H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set

12 Bucata

33100000-1 ABX Difftrol H (set) .In ambalaj original de la produca-
tor,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen 
H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set

12 Bucata

Lotul 29 -  Con-
sumabile, 
reagenti p-u  
analizatorul 
electrolite E-1

76 100,00 33100000-1

 

 

  

 

 

 

 Cartridj pentru p-u  analizatorul electrolite E-1 pe 300 
teste. *Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

7

 

 

 

 

 

Centimetru 
cub; mili-
litru

 

 

 

 

 

Lotul 30 - Mate-
riale si consu-
mabile de labo-
rator (Eprubete 
cu gel )

7 700,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc 
cu valva,cu eticheta.*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului. 

5000

 

 

 

 

 

 

Bucata

 

 

 

 

 

 

Lotul 31- Ma-
teriale si con-
sumabile de 
laborator (Epru-
bete vacumti-
mer K3EDTA )

6 000,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eprubete vacumtimer din PET plastic , eticheta cu 
capac, cu K3EDTA   3ml 13/75. Eprubete vacumtimer 
din PET plastic ,eticheta larga capac, cu K3EDTA 3ml 
13/75mm                   *Certificat CE sau declarație de con-
formitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila particip

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucata
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 Lotul 32- Mate-
riale si consu-
mabile de labo-
rator  (Eprubete 
Vacumtimer cu 
citrat de sodiu 
3,8%)

21 700,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

 Eprubete Vacumtimer din PET plastic , eticheta cu 
capac, cu citrat de sodiu 3,8% volum 3,5ml. Eprubete 
Vacumtimer din PET plastic , eticheta cu capac, cu 
citrat de sodiu 3,8% volum 3,5ml*Certificat CE sau de-
clarație de conformitate în funcție de evaluarea con-
formității cu anexele corespunzătoare pentru produ-
sul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui.*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a 
produselor – original sau copie pentru produsele ofe-
rite confirmat prin semnătura şi ştampila particip

3000

 

 

 

 

 

Bucata

 

 

 

 

 Lotul 33- Mate-
riale si consu-
mabile de labo-
rator (Holder 
lung 6,5-7x3--
3,5mm)

7 800,00 33100000-1

 

 

 

 

 Holder lung 6,5-7x3--3,5mm pentru recoltarea sin-
gelui venos in eprubete vacumtimer.Holder lung 
6,5-7x3--3,5mm pentru recoltarea singelui venos in 
eprubete vacumtimer*Certificat CE sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – va-
labil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, pe 
suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – origi-
nal sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantulu

2500

 

 

 

 

 Bucata

 

 

 

 

 Lotul 34- Ma-
teriale si con-
sumabile de 
laborator (Ace 
subtire)

4 500,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

 

 Ace subtire,cu canula transparenta cu lumen largit 
21G pentru recoltarea singelui venos in eprubete cu 
vacumtimer*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantulu

3000

 

 

 

Bucata

 

 

 

 Lotul 35 - Epru-
bete polipro-
pilen conice 
Eppendorf cu 
capac v= 0,5ml

200,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 
0,5ml.  Din polipropilen cu capac*Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului. 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucata
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 Lotul 36- Pi-
pete automate  
500mcl

1 050,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

Pipete automate  500mcl.  Adaptate la virfurile „GIL-
SON”*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

2

 

 

 

 

 

 

 Bucata

 

 

 

 

 

 

 Lotul 37 - Pi-
pete automate  
200- 1000mcl

1 050,00 33100000-1

 

 

 

 

 

Pipete automate  200- 1000mcl. Adaptate la virfurile 
„GILSON”*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

3

 

 

 

 

 

 Bucata

 

 

 

 

 

 

 

 Lotul 38- Mate-
riale si consu-
mabile de la-
borator (Set de 
control extern  
biochimic )

2 000,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

 

Set de control extern  biochimic cu raport lunar-anual  
pentru indicii biochimici :proteina totala,albumina 
,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza 
ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol trigliceride si alte. 
Ambalaj: 5 ml.*Certificat CE sau declarație de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau 
copie pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura şi ştampila participantului. 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

bucata

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotul 39 - Ma-
teriale si con-
sumabile de 
laborator (set 
control extern 
pentru hemos-
taza)

2 000,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Set control extern pentru hemostaza cu raport lu-
nar-annual. Set de control extern  pentru hemostaza 
cu raport lunar-anual  cu parametri IP, INR,.,TTPA 
dupa Quick, fibrinogen Ambalaj: 1 ml.*Certificat CE 
sau declarație de conformitate în funcție de evalua-
rea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii ofer-
telor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 
electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de 
utilizare a produselor – original sau copie pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului.

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bucata
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 Lotul - 40 Hîrtie 
termosensibila, 
rola 57x20x12

2 000,00 33100000-1

 

 

 

 

   

 

 

 Hîrtie termosensibila, rola 57x20x12.Hîrtie 
termosensibila, rola 57x20x12 *Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil la data deschiderii 
ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau 
în format electronic, pentru produsul oferit. * În 
ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Instrucțiune de utilizare a produselor – original 
sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura şi ştampila participantului.

200

 

 

 

 

 

 

 

Bucata

 

 

 

 

 

 

 

 Lotul 41 
RPR-Carbon

3 888,00 33100000-1

 

 

 

 

 

 

 

 Fl.5-10ml.Metoda RPR pentru determinarea sifilis 
setul de la 1000-1500 teste macro, cu control pozitiv 
negativ.*Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data 
deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în 
format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. * Instruc-
țiune de utilizare a produselor – original sau copie 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura şi 
ştampila participantului.

250

 

 

 

 

 

 

 

Centimetru 
cub; mili-
litru
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chişinău, str. Puşkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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 docu-
mentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Întreprindere municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1 03452000-3 Arbuşti Buc Conform Caietului de sarcini 2 000 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selec-

ție

II. Alte informații:

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

Octombrie

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chişinău, str. Puşkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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 docu-
mentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 03452000-3 Arbori Buc Conform Caietului de sarcini 5 833 333,33
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

Octombrie

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chişinău, str. Puşkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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 docu-
mentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 34136100-0 Furgonetă bascu-
lantă Buc Conform Caietului de sarcini 3 325 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

Octombrie

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a contractului de achiziție publică

prin negociere fără publicare prealabilă

Nr. 4 din 09.09.2022           

1. 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/fax 022 213179

E-mail achizitiii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate 

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform prevederilor Legii 131/2015, art. 56 pct. 1 lit. b), Dis-
poziției nr. 28 din 24.06.2022, Dispoziției nr. 32 din 08.08.2022 
ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldo-
va

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări 202220515 NFP
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul 

de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta către dru-
mul național G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km

Anunțul de participare Solicitarea prezentării ofertei de preț nr. 10/01-03/5469 din 
19.08.2022 (se anexează procesul-verbal nr. 1 din 24.08.2022)

Nr. oferte primite Total: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

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

În urma examinări şi evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 4 din 
09.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Irinda Prim”

IDNO 1006600048096
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Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 5, MD 2028

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 □

Lucrările atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de construcție a drumului de 
acces de la punctul de trecere a fron-
tierei de stat Leova – Bumbăta către 
drumul național G99, ocolind or. Leo-
va, L=3.59 km

  45200000-9 1 10/01-
05/272

din

09.09.2022

252 622 610,38

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.26  din 30.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi 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)

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

-

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

Obiectul de achiziție Servicii de capturare, transportare, sterilizare, deparazitare 
internă şi externă, vaccinare şi înregistrare (microcipare) a 
câinilor fără stăpân din mun. Chişinău

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1646655738099

Data publicării: conform SIA RSAP

Link:  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1646655738099

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

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

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: x
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646655738099
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 26 din 01.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire „„Doctor Vet Grup” SRL.

IDNO 10026000005132

Date de contact 

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

or. Chişinău, str. M. Sadoveanu 8/3, ap. 53 

Tel.: 079886669

e-mail: vlad.motopromo@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de capturare, transportare, 
sterilizare, deparazitare internă şi 
externă, vaccinare şi înregistrare (mi-
crocipare) a câinilor fără stăpân din 
mun. Chişinău

 85200000-1 300 capete 15-CA/22 din 

15 aprilie 2022 510 000,00  

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

Nu □      x  
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=85200000-1
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.66  din 05.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi 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)

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □x       

Lucrări □ 
Obiectul de achiziție Servicii de capturare, transportare, sterilizare, deparazi-

tare internă şi externă, vaccinare şi înregistrare (micro-
cipare) a câinilor fără stăpân din mun. Chişinău

Anunțul de participare Nr:   

ocds-b3wdp1-MD-1657891267853

Data publicării: conform SIA RSAP
Link:  http://dglca.md/documente-strategice/pla-
nul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comuna-
le-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657891267853
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 66 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire „Golovin Mihail” II

IDNO 1022600006003

Date de contact 

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

or. Orhei, str. Boris Glavan 9, ap.22

Tel.: 062046673

e-mail: startoferta@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de capturare, trans-
portare, sterilizare, depa-
razitare internă şi externă, 
vaccinare şi înregistrare 
(microcipare) a câinilor fără 
stăpân din mun. Chişinău

 85200000-1 300 capete 45-CA/22 din 

17 august 2022 792 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=85200000-1
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □      x  
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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.29  din 30.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi 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)

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Acord-cadru
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □ x

Obiectul de achiziție Lucrări de schimbare a tâmplăriei din PVC la blocurile de 
locuințe din sectoarele Râşcani şi Ciocana

Anunțul de participare
Data publicării: invitatie de participare 
Link: 202206576

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 29 din 26.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire S. R. L. „IQ Fenster”
IDNO 1017600025172

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

or.Chişinău,  str. V. Alecsandri, 58, ap. 1A, 
Tel.: 060 500 992

e-mail iq.fenster@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de schimbare a tâm-
plăriei din PVC la blocurile 
de locuințe din sectoarele 
Râşcani şi Ciocana 

 845200000-9 1,00 5-CS/22 din 
10.05.2022

2 108 147,82

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

Nu □      x  

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte 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.66-1  din 05.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi 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)

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □x       

Lucrări □ 
Obiectul de achiziție Servicii de sterilizare, vaccinare, deparazitare internă şi 

externă, şi înregistrare (microcipare) a câinilor fără stă-
pân din mun. Chişinău

Anunțul de participare Nr:   

ocds-b3wdp1-MD-1657891267853

Data publicării: conform SIA RSAP
Link:  http://dglca.md/documente-strategice/pla-
nul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comuna-
le-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657891267853


68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 66 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire Fundația Laika

IDNO 1012620005339

Date de contact 

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

str. Frunze 26, s. Ciorescu

mun. Chişinău 

e-mail: fundatia.laika@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de sterilizare, vac-
cinare, deparazitare inter-
nă şi externă, şi înregistrare 
(microcipare) a câinilor fără 
stăpân din mun. Chişinău

 85200000-1 300 capete 46-CA/22 din 

17 august 2022 327 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=85200000-1
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □      x  
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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. 28 din 07 septembrie 2022                    

1. 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/fax 0299/2-24-48

E-mail Sr.cahul.anticamera@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact Arteni Tatiana, tel.076700112; e-mail:office.srcahul@gmail.
com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Instituția Medico-Sanitară Publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Dezinfectante
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659416429012

Data publicării: 02 august 2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21060960

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

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 38 din 06 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA M-Inter-Farma

IDNO 1003600005263

Date de contact 

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

Mun.Chişinău, str.Grenoble,23. Tel.022/904-005; e-mail:info@min-
terfarma.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Sterilizarea/dezinfectarea de grad înalt 
a dispozitivelor medicale (instrumente 
chirurgicale)(ambalaj ≤ 5 kg )

24300000-7 1300 L Nr.226

07.09.2022

3380,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte 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.27 din 07 septembrie 2022                   

1. 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/fax 0299/2-24-48

E-mail Sr.cahul.anticamera@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact Arteni Tatiana, tel.076700112, e-mail:office.srcahul@gmail.
com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Instituția Publică 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/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Mobila
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660108064550

Data publicării: 10.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061349

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 37 din 02 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Anstelux SRL
IDNO 1004600022962
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chişinău, str. Gh.Asachi, 68/1 of.98.Tel.069852060, 
e-mail:stelaangel@mail.ru

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Mobilier conform necesitatilor IMSP 
Spitalul Raional Cahul

39100000-3 1 lot Nr.22

07.09.2022

407060,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte 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


74

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 23 din 04 august 2022                 

1. 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/fax 0299/2-24-48

E-mail Sr.cahul.anticamera@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact Arteni Tatiana, tel.076700112, e-mail:office.srcahul@gmail.
com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate cen-
trală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituția Publică Medicală

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse parafarmaceutice 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654597586151

Data publicării: 07 iunie 2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21057779

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 322

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 322
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 322
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 33 din 26 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Vivamed International

IDNO 1007600028965

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

Mun.Chişinău, bd.Mircea cel Batrîn 16
Tel.022/926-801; e-mail:info@vivamed-int.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Denumire SRL Natusana

IDNO 1006600025657

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

Mun.Chişinău, bd.Valea Crucii 22/1 ap.101   Tel.069469457; e-mai-
l:Natusana-moldova@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Denumire SA Tehoptimed

IDNO 1003600087162

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

Mun.Chişinău, str.Maria Dragan, 19/a. Tel.022/472294; e-mail:in-
fo@tehoptimed.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Ecochimie

IDNO 1002600052156
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chişinău, str.Valea Crucii 2 ap.85Tel.022/109-111, e-mail:in-
fo@ecochimie.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Lismedfarm

IDNO 1003600113573

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

Mun.Chişinău, şos.Munceşti 167/BTel.079981005, e-mail:vlad.chi-
tic@lismedfarm,.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       
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Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire ICS Farmina SRL

IDNO 1002600010549

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

Mun.Chişinău, str.Ciocana, 8/1, Tel.078944054, e-mail:tender@
farmina.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Sogno

IDNO 1004600013854

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

Mun Chişinău, str.Academiei,2, Tel.069129543; e-mail:sognomd@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Ortofix

IDNO 1014600000772

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

Mun.Chişinău, str.Mt.Gurie Grosu 15/4
Tel.060808605; mail:ortofix.moldova@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Med-M

IDNO 1020611000359

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

Mun.Comrat, str.Dobrovoliski 2
Tel.068846704, e-mail:molldovamed@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Echipamed-Plus

IDNO 1003600077677

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

Mun.Chişinău, str.Valea Trandaririlor,2
Tel.022/324-349, e-mail:office@echipamed.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Alex Standard
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IDNO 1013600018392

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

Mun.Chisinau, str.V.Alecsadri 77 of.2
 Tel.079500437, e-mail: alexstandard.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Medglobalfarm

IDNO 1016600000765

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

Mun.Chişinău, str.M.Costin 17/7 of.71
Tel.022/52-30-90; e-mail:medglobalfarm@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Polisano Prim

IDNO 1005600003425

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

Mun.Chişinău, str.Testemițanu 3/18
Tel.022/285-799;e -mail :directorcomercial@poli-
sanoprim.m

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire IM Ghermed-K SRL

IDNO 1004600068027

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

Mun.Chişinău, Cricova, str.Chişinăului, 106,20
Tel.022/925-524; mail:ghermed@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL LifeMed Group

IDNO 1016600014720

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

Mun.Chişinău, com.Truşeni, str.Răzeşilor,9
Tel.079511992, e-mail:lifemedgr@gmail.com    

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL GBG-MLD

IDNO 1003600117582
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chişinău, str. Albişoara 64/2
Tel.022/54-73-73, e-mail:office@gbg.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Triumf-Motiv

IDNO 1012600021180

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

Mun.Chişinău, str.Grenoble 193 of.1301
Tel.022/768-841; e-mail:triumph.motiv@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SA M-Inter-Farma

IDNO 1003600005263

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

Mun.Chişinău, str.Grenoble,23.Tel.022/904-005, e-mail:info@min-
terfarma.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Denumire SRL Intermed

IDNO 1002600034804

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

Mun.Chişinău, str.Albişoara 64/2
Tel.022/54-91-20; mail:intermed_07@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

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

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anes-
tezie şi ventilare

33100000-1 ÎM Vivamed 
International SRL

Nr.183 din 
04.08.2022

24 510,15

Tub endotraheal cu manşon N2,5 10 buc

Tub endotraheal cu manşon N3,5 10  buc

Tub endotraheal cu manşon N7 170  buc

Tub endotraheal cu manşon N7,5 420  buc

Tub endotrohial cu manson N4 25  buc

Tub endotrohial cu manson N4,5 25 buc

Tub endotrohial cu manson N5 25 buc
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Tub endotrohial cu manson N5,5 20 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Sonda (cateter) urinar Foley cu 2 canaleN14 500 buc

Sonda (cateter) urinar Foley cu 2 canaleN16 500 buc

Lot 11: Pelicula

Pelicula radiologică (verde) 24x30 cm N100 10 buc

Pelicula radiologică (verde) 18x24 cm N100 10 buc

2 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anes-
tezie şi ventilare

33100000-1 SRL Natusa-
na nr.184 din 

04.08.2022

28 444,40

Tub endotraheal cu manşon N8 720 buc

Tub endotraheal cu manşon N8,5 120 buc

Lotul 3: Articole parafarmaceutice pentru aspi-
rare

Cateter p/u aspirația plagii steril tip Redon 70 cm 
N16 100 buc

Cateter p/u aspirația plagii steril tip Redon 70 cm 
N18 100 buc

Cateter p/u drenaj toracic steril Fr 28 150 buc

Lotul 4: Articole parafarmaceutice pentru gas-
troenterologie

Sonda p/u spalatura gastrica 7 buc

Sonda stomacală CH/FR N18 120 buc

Sonda stomacală CH/FR N20 10 buc

Sonda stomacală CH/FR N22 20 buc

Sonda stomacală CH/FR N24 500 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Canula nazală copii 100 buc

Gulere Laerdal mobilizarea cervicala copii 10 buc

Gulere Laerdal mobilizarea cervicala maturi 15 buc

Lamă st. ch.p-u bisturiu 500 buc

Para de cauciuc (copii) 6 buc

Para p/u insuflatii model Pilizzer 3 buc

Pipete nazale 35 buc

Pipete oftalmice 30 buc

Scutec getabil 50x50 600 buc

Cateter umbelicale neonatale nr.4 30 buc

Cateter umbelicale neonatale nr.6 30 buc
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3 Lotul 5: Casolete 33100000-1 SA Tehopti-
med nr.185 din 

04.08.2022

35106,00

Casoleta CSK 12 5 buc

Casoleta CSK 6 2 buc

Casoleta KF-18 3 buc

Lotul 6: Instrumente medicale

Cirlig p/u scos corp strain din urechi 5 buc

Dilatator de gura (maxilare) 3 buc

Foarfece chirurgicale  BABY 10 cm Curbe 7 buc

Foarfece chirurgicale 11 cm Curbe 7 buc

Foarfece chirurgicale BC 303R 6 buc

Foarfece chirurgicale BC273R 175MM 7 2 buc

Foarfece chirurgicale BC313R 2 buc

Foarfece chirurgicale BC411R-115MM4-1/2 2 buc

Penceta chirurgicala BD609R150mm 6 10 buc

Pencete anatomic ПА 100*0,6 4 buc

Pencete chirurgicale П*100*0,6П-П-105 10 buc

Pensa chirurgicala 28 buc

Pensa de fixat col uterin Tirbali 10 buc

Pense cu lăbute 1 buc

Penseta medicala cu virf drept 12 buc

Oglinda frontala  reflector 3 buc

Oglinda rectala p/u maturi EA820R 160mm6 
1/4 2 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Canula p/u clister maturi 205 buc

Punga p/u gheța 18 buc

Suport p/u infizii 20 buc

Lotul 8: Articole parafarmaceutice (hîrtie)

Hirtie ECG- MODEL -IE 38iE 6 (FUKUDA  FX7202 
110x140x140 3 buc

Hîrtie p/u  spirograf”СМП-21/01(Р-Д) 30 buc
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4 Lotul 5: Casolete 33100000-1 SRL Ecochimie

Nr.186 din 
04.08.2022

94 237,48

Casoleta CSK 3 6 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Cana Esmarh p/u clizme 5 buc

Colac de cauciuc 5 buc

Container pentru ace 1 L 2015 buc

Lampi bactericide 100 buc

Masca oxigen adulti 2000 buc

Pipa orală copii N1 50 buc

Pipa orală copii N3 50 buc

Pipa orală copii N4 50 buc

Pipa orală copii N5 50 buc

Robinet cu trei cai 1000 buc

Robinet cu trei căi 100 buc

Suport p/u lampa bactericida 47 buc

Lotul 8: Articole parafarmaceutice (hîrtie)

ECG hîrtie diagrama termosensibilă, de mari viteză 
p/u Aparat ECG 1200J cu 12 canale , lățimi 210 
mmx20m

100 buc

HARTIE ECG EDAN SE-1200 EXPRESS, 210 MM X 295 
MM X 140 PAG 10 buc

Hîrtie fotografică p/u USG (cut) 20 buc

Hîrtie p/u cardiograme MAC600 80 90 250 500 buc

5 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anes-
tezie şi ventilare

33100000-1 SRL Lismed-
farm nr.187 din 

04.08.2022

18 186,13

Tub endotrohial cu manson N6 30 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Condom  pentru USG 3000 buc

Lame ch. sterile N 21-23 3000 buc

Lancete sterile pentru glucometru 9600 buc

Sonda (cateter) uinar foley nr14 200 buc

Sonda (cateter) uinar foley nr16 500 buc

Sonda (cateter) urinar Foley N10 75 buc

Sonda (cateter) urinar Foley N6 310 buc

Sonda (cateter) urinar Foley N8 60 buc

Ulei pentru masaj   200ml. 10 buc

6 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru anes-
tezie şi ventilare

33100000-1 SRL Farmina 
ÎCS nr.188 din 

04.08.2022

22 947,15

Tub endotraheal cu manşon N3,0 15 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Termometru 500 buc

Teste p/u determinarea sarcinii 450 buc
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7 Lotul 3: Articole parafarmaceutice pentru aspi-
rare

33100000-1 FPC Sogno 
SRL nr.189 din 

04.08.2022

179 296,20

Cateter p/u drenaj toracic cu stilet steril Fr 28 (Tho-
racic Drainage Catheter with Trocar) 150 buc

Lotul 4: Articole parafarmaceutice pentru gas-
troenterologie

Sonda Blac Moor Maturi 25 buc

Lotul 6: Instrumente medicale

Cirlig p/u scos corp strain din nas 5 buc

Ferestrău pentru înlăturarea gipsului 1 buc

Pencete chirurgicala 12 buc

Pense moschit 6 buc

Surubelnita pentru surub canulat diam 4,5/7,0 mm 2 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Canula p/u clister copii 20 buc

Hoban 2 buc

Rezervor pentru drenaj toracic 50 buc

Lotul 10: Articole parafarmaceutice (set p/u ca-
teterizarea venelor centrale şi linii de extensie)

Set pentru cateterizarea venei subclave N3 20 buc

Set pentru cateterizarea venei subclave N4 40 buc

set pentru cateterizarea venei subclave N5 70 buc

Set pentru cateterizarea venei subclave N6 420 buc

Set pentru cateterizarea venei subclave N7 420 buc

8 Lotul 1: Implanturi traumatologice 33100000-1 1 lot SRL Ortofix 
nr.190 din 

04.08.2022

189 240,00

9 Lotul 6: Instrumente medicale 33100000-1 SRL Med-M 
nr.191 din 

04.08.2022

22 902,24

Pensa Magill pentru copii 2 buc

Pensa Magill pentru maturi 2 buc

Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse)

Clipi p/u aparat endoscop 8 mm largi medii 800 buc

Electrosurgical Pencilant cablu cu control de mina 
si detasabile lama plat electrod 250 buc

Linie de extindere pentru infuzomat 4100 buc

10 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Echipa-
med-Plus nr.192 
din 04.08.2022

88 872,00

Circuit p/u ventilație adulți 5037AEFM 1000 buc

Filtru bacterian BB50T 800 buc

11 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Alex Stan-
dard nr.193 din 

04.08.2022

10 012,80

Hidrometru 40 buc

Termometru p/u apă 8 buc

Termometru p/u camera 40 buc

12 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Medglobal-
farm nr.194 din 

04.08.2022

10 000,00

Pampers pentru  maturi  n3, n4 1000 buc

Rulon din hirtie polipropilen p/u sterilizare 300*200 5 buc
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13 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Polisano 
nr.195 din 

04.08.2022

22 790,00

Test expres pentru glucometru Lever Check 5300 buc

14 Lotul 8: Articole parafarmaceutice (hîrtie) 33100000-1 SRL Ghermed-K 
nr.196 din 

04.08.2022

20 400,00

Hîrtie pentru aparatul monitor fetal  Sonicaid 
FM800F modelul hîrtiei FECG Print:27 mm/s dimen-
siuni 15x14 cm

350 buc

ECG hîrtie termosensibilă groasă p/u aparat BE-
C607AT110mmx20m d.găurii 1,5cm 200 buc

15 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL LifeMed 
Group nr.197 din 

04.08.2022

6 678,00

Infusion pump extender -150 cm 2100 buc

Miner pentru bisturiu N20-21 51 buc

16 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL GBG-MLD 
nr.198 din 

04.08.2022

122,40

Container plastic p/u sputa 51 buc

17 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SRL Triumf-Mo-
tiv nr.199 din 

04.08.2022

2 940,00

Rulon din hirtie polipropilen p/u sterilizare 250*200 5 buc

18 Lotul 7: Articole parafarmaceutice (diverse) 33100000-1 SA M-Inter-Far-
ma nr.200 din 

04.08.2022

450,00

Saci deseuri( dalbene) 10kg 150 buc

19 Lot 11: Pelicula 33100000-1 SRL Intermed 
nr.201 din 

04.08.2022

106 800,00

Pelicula radiologică digitală 14x17 Konika 1250 buc

Pelicula radiologică digitală 8x10 Konika 1250 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 şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte 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.28 din 30.08. 2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetruşca Gheorghe
Tipul autorității contractante şi 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)

Direcție generală a Consiliului municipal Chişinău

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare a unui scuar pe spațiul public din 
str. Albişoara, 80/3

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1649915508230

Data publicării: 14.04.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1649915508230

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică □ x

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649915508230
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649915508230
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 28 din 27 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire „Provladina Construct” S.R.L.
IDNO 1013600019838
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Chişinău, str. N.Costin 44/5
Tel.: 069053421
e-mail: provladinaconstruct@gmail.com

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

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de amenajare a unui 
scuar pe spațiul public din str. 
Albişoara, 80/3

45200000-9         1,00 19-CA/22 din 

17 mai 2022 877 132,26

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

Nu □      x  
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.      0011    din 07.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceului Republican de Muzică “Serghei Rahmani-
nov”

Localitate Chişinău
IDNO 1014620008057
Adresa mun. Chişinău, Kogâlniceanu 39
Număr de telefon/fax 022 27-41-18
E-mail liceu-rahmaninov@rambler.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact Stoianova Vera
Tipul autorității contractante şi 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)

Liceul-Internat Republican de Muzică “Serghei Ra-
hmaninov” este o instituție de învățământ artistic 
din subordinea Ministerului Culturii, în care studi-
ază copii din întreaga țară.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea fără publicarea prealabilă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

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

În temeiul pct. 128 alin. 1) din Regulamentul cu privire la achizi-
țiile publice folosind procedra de negociere, aprobat prin HG nr. 
599/2020: “Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica pro-
cedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare în următoarele cazuri: dacă în cadrul unei proceduri 
de licitație deschisă, restrânsă, cerere a ofertelor de prețuri sau di-
alog competitiv organizate pentru achiziția bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă sau nicio 
ofertă adecvată, cu condiția să nu fie modificate în mod substan-
tial condițiile inițiale ale achiziției conform prevederilor punctului 
129, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri 
artificiale a parametrilor achiziției publice. ”

1. https://achizitii.md/ro/public/tender/21059955/ - nu a avut loc;

2. https://achizitii.md/ro/public/tender/21060761/- nu a avut loc.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Brichetelor Pini Key, 202221206 NFP
Anunțul de participare Nr.: 001 din 25.08.2022

Data publicării: a fost transmis “Ecobioenergy Grup” 
SRL prin e-mail: cibriciuc.radu@gmail.com la data 
25.08.2022
L i n k : h t t p s : / / m a i l . r a m b l e r. r u / f o l d e r / S e n t -
Box/1884/?folderName=SentBox

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059955/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060761/-
mailto:cibriciuc.radu@gmail.com
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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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziții □

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

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: “Ecobioenergy Grup” SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 0011 din _05.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “Ecobioenergy Grup” SRL
IDNO 1012600003595
Date de contact

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

mun. Chişinău, str. Buicani, 2, of. 12, tel. 
068577522

cibriciuc.radu@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Denumire lot nr. 1 Brichete Pini 
Key

09110000-
3

72 tone Nr. 0011 din 
07.09.2022

360 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chişinău

IDNO 10136010000495

Adresa Str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail igp@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

Persoana de contact Victoria Lupan, achizitii@igp.gov.md, 

022-868-265
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655281090033

Data publicării: 15.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655281090033?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 97 din 22.07.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „Lukoil – Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

dumitru.simonov@lukoil.md
Tel: 068-301-050
mun. Chişinău, str. Columna, nr. 92 

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, fără TVA Suma, cu TVA

Produse petroliere 09100000-0

Benzină – 

258 606 l

Motorină – 145 
160 l

Gaz – lichefiat 

 1 000 l

106-BN din 
08.08.2022

11 030 
000,00

13 236 000,00

Denumire „Petrom Moldova” SRL
IDNO 1002600045798
Date de contact 

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

mariana.mircea1@petrom.com/

Tel: 069-600-266; 022-858-999

mun. Chişinău, şos. Munceşti, 269
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. şi data 

contractului
Suma, fără 

TVA
Suma, cu 

TVA

Produse petroliere – IP Basara-
beasca

09100000-0

Benzină 
3 100 l

Motorină
1 240 l

107-BN din 
08.08.2022 474 000,00 568 800,00Produse petroliere – IP Dubă-

sari

Benzină 
3 480 l

Motorină
2 000 l

Produse petroliere 
- IP Criuleni

Benzină 
4 700 l

Motorină
3 000 l

Denumire „VENTO RETAIL” SRL

mailto:mariana.mircea1@petrom.com/
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IDNO 1009600044712
Date de contact 

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

v.novac@vento.md/

Tel: 079-699-688

mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 55C
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, fără TVA Suma, cu TVA

Produse petroliere 
- IP Ocnița

09100000-0

Benzina 
4 620 l

Motorina       
1 400 l 108-BN din 

08.08.2022 285 000,00 342 000,00

Produse petroliere 
- IP Șoldăneşti

Benzina 
3 280 l

Motorina       
1 000 l

 
Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
 

mailto:v.novac@vento.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 05 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria com. Coşcodeni
Localitate s. Coşcodeni
IDNO 1007601002865
Adresa s. Coşcodeni
Număr de telefon/fax 0 262 36 3 33 / 0 262 36 3 31
E-mail primariacoscodeni@bk.ru 
Adresa de internet -
Persoana de contact VIERU Liuba, 0 262 36 3 33, primariacoscodeni@bk.ru 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală de nivelul I

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparare a drumurilor locale în variant albă
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657198507398

Data publicării: 07 iulie 2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657198507398?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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

mailto:primariacoscodeni@bk.ru
mailto:primariacoscodeni@bk.ru
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1 din 05 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎI Gamureac Alexandru
IDNO 1015602003394
Date de contact 

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

s. Fundurii Vechi, rl Glodeni, telefon: +373 600 
220 41

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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparare a drumurilor 
locale în variant albă 45200000-9 1 proiect 19 din 

12.08.2022 600 424,87

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

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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. 10 din ___.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii.publice.usm@gmail.com
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție publică

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)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a aulei nr. 137, Bloc Central, finanțată din 

Proiectul internațional Moldo-Român cu DRRM nr. DRRM/c5 
din 12.05.2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655465513365
Data publicării: 17.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655465513365?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ Nu se aplică
Sistem dinamic de achiziții □ Nu se aplică
Licitație electronică □ Nu se aplică

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655465513365
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
16 din 19.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL „Euromontaj CTI”
IDNO 1010600013444
Date de contact 

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

mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 6/1, ap. 69a, MD-2011;

Telefon: 022288082/069990919;

Email: euromontaj01@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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reparație a aulei nr. 137, 
Bloc Central

45200000-9 1 buc. Nr. 21 din 
05.08.2022 1 150 155,17

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: -

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante nu se aplică

 
 
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=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1/1 din 29.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante primăria  s. Vărăncău, r. Soroca

Localitate   s. Vărăncău, r. Soroca

IDNO 1007601003482

Adresa s. Vărăncău, r. Soroca

Număr de telefon/fax 023078236, fax 023078648

E-mail
Adresa de internet violeta.ivanes@mail.ru

Persoana de contact 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire Nr: nu

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrarilor de reparatie a fintinilor din com. Varancau, 
r-nul Soroca

Anunțul de participare 45200000-9
Conform egii 131 privind achizitiile publice
Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659595250717

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

Sistem dinamic de achiziții □ 
Nr. oferte primite Total: 1 ofertă

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ½ din 22.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL Damser Grup
IDNO 1018607000285

Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:violeta.ivanes@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659595250717
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659595250717
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea opera-
torului economic

Cantitate şi unitate de măsură  suma total 

(fără TVA)

suma total

 (inclusiv TVA)

Lucrari de reparatie a fintinilor din 
com. Varancau, r-nul Soroca SRL Damser Grup Conform devizului de cheltu-

ieli
314 196,12 377035,34

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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.        /2022 din                     .2022 

                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun. Chişinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon/fax 022 82-32-92, 82-32-63
E-mail sofia.curmei@sfs.md 
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact Sofia CURMEI 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

Autoritate Centrala de achiziție

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției
Cartuşe, piese şi consumabile pentru imprimante 
şi copiatoare multifuncționale pentru necesități-
le Trimestrul III pentru anul 2022                                    

Cod CPV 30100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alege-
rea procedurii de atribuire 

În conformitate cu art.57 din Legea nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657612040955
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657612040955?tab=contract-notice
Data publicării: 12.07.2022

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

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

□ Da  □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: Nu este cazul
Link-ul: Nu este cazul

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 

(după caz)
□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică   □Catalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 560 000,00

mailto:sofia.curmei@sfs.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657612040955
https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1657612040955?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1657612040955?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.1 din 05.08.2022 s-a decis atribuirea Contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire FPC „Aproservice-X” SRL
IDNO 1002600054286
Date de contact 068880069, info@xerox.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. şi data 
Contractului

Suma, lei 
MD, inclusiv 

TVA

1
Piese şi consumabile pentru 

imprimante şi copiatoare multi-
funcționale

30100000-0
Conform 

caietului de 
sarcini

Nr.137/2022  
din   

11.08.2022 765 200,00

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

3. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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:info@xerox.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 
Nr.14/2022 din 09.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/

invitatii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuş, tel.023154622 

serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.achizitii@
gmail.com

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □       

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru instituțiile de educație 
timpurie (IET) pe perioada  trimestrului  III al anului 

2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653631754996

Data publicării: 27/05/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653631754996?tab=contract-notice

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 şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 16
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 16
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 16

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

 În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.DAC-14/2022 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Lariat-Prim”

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
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IDNO 1008602007945
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, str. Stefan cel Mare, 8/4
lariatprim@mail.ru          tel. +37369640375

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1
Lotul 1 - Franzelă albă îmbogățită cu 
acid folic, Fe, feliată cat. I în ambalaj, 
buc.: 0.390 gr. +-5%

15811100-7 36 000 buc.
Nr. 127

06.07.2022 325 153,35
2

Lotul 2 - Pîine feliată din făină de 
secară în ambalaj îmbogațită cu acid 
folic, Fe, buc.: 0.390 gr. +-5%

15811100-7 16 923 buc.

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

Denumire SRL ”Nobil Prest”
IDNO 1010600021038
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA,
 mun.Chişinău, str. Prunului, 19/1
nobilprest@mail.ru     tel.   +37379222838

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 sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv 

TVA

1

Lotul 3 - Covrigi uscați cu aromă de vanilie, c/s 
(produsul nu conține coloranți sau conservanți). 
Ambalați industrial în saci speciali a cîte 3-3,5 kg, 
descrierea produsului imprimată pe ambalaj.

15810000-9 3 000 kg

Nr. 128
06.07.2022 222 318,00

2 Lotul 22 - Griş 15625000-5 700 kg
3 Lotul 23 - Mazăre despicată şlefuită cal. 1 03212213-6 600 kg
4 Lotul 28 - Mazăre verde conservată cat. superioară 

(boabele cu epiderma subțire) 03221220-4 1 000 kg
5 Lotul 30 - Drojdie de panificaţie uscate 15898000-9 200 kg

6
Lotul 32 - Ceai natural negru– produs obţinut din 
frunze de ceai, care nu conţine adaosuri naturale sau 
alternative (frunze măşcate, întregi, calitate superioară).

15863000-5 400 kg

7 Lotul 34 - Stafide (soiuri apirene de culoare deshisă, 
boabele trebuie să fie potrivit de tari, cu pulpa elastică). 03111500-7 600 kg

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

Denumire SA  ”Incomlac”
IDNO 1002602006326
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, Calea Ieşilor 180
cibotaviorel@mail.ru 
Telefon        060454477

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      
 

 
 

mailto:lariatprim@mail.ru
mailto:nobilprest@mail.ru
mailto:cibotaviorel@mail.ru


102

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

 Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 5 - Lapte pasterizat (2,5 %), fără 
grăsimi vegetale, fără miros şi gust 
străin

15511100-4 65 700 litri Nr. 129
06.07.2022 844 245,00

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

Denumire SA “Fabrica de unt din Floresti”
IDNO 1003607011922
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, Floreşti, s.Vărvăreuca
milkmark@inbox.ru 
Telefon     079941799

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 6 - Brînza de vaci (5 %) 15542000-9 8 800 kg Nr. 130
06.07.2022 660 902,00

2 Lotul 7 - Smîntînă (10 %) 15512000-0 1 100 kg
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)

MOLDOVA, or.Rîşcani, str. Vladimir Komarov,73
lactis_lactis@mail.ru  tel. +373069104672

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 8 - Brînză tare cu un procent 
de grăsime nu mai mare de 45% „De 
Olanda”

15543000-6 800 kg
Nr.131 

06.07.2022 387 597,00
2

Lotul 9 - Unt țărănesc
din smîntînă dulce, cu conținut de 
grăsime din lapte de 72,5 %

15530000-2 2 220 kg

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

Denumire SRL ”V. A. Struc”
IDNO 1003602028938
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, Puskin 79/6
struccc@mail.ru 
Telefon         079302985

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:

mailto:milkmark@inbox.ru
mailto:lactis_lactis@mail.ru
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 4 - Ulei de floarea soarelui rafinat 
dezodorizat 15421000-5 2 400 litri

Nr. 132
06.07.2022 125 195,202 Lotul 16 - Crupe de porumb şlefuite 03211200-5 700 kg

3 Lotul 17 - Crupe de grîu 03211100-4 700 kg
4 Lotul 18 - Crupe de mei şlefuite cal. 1 03211000-3 700 kg

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

Denumire SRL „Alim Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, Ialoveni, s.Alexandrovca (r-l Ialoveni), str.Voluntarilor, 
15 
alim.total@mail.ru  tel.+37369774579

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 sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1 Lotul 15 - Făină de grîu cal. superioară (pentru 
panificaţie) 15612100-2 2 500 kg

Nr. 133
06.07.2022 330 412,00

2 Lotul 19 - Crupe de hrişcă cal. 1 15800000-6 700 kg
3 Lotul 20 - Orez întreg şlefuit cal. 1 03211000-3 1 800 kg
4 Lotul 21 - Fulgi de ovăz întregi 15613380-5 700 kg

5
Lotul 24 - Linte - produsele uscate de 
leguminoase trebuie să fie întregi, decojite şi 
despicate.

03212211-2 600 kg

6

Lotul 25 - Paste făinoase (scurte, tubulare, 
cornişoare) din făină de grîu tare (durum) de 
calitate superioară sau de calitatea întîi - gr. A 
extra.

15850000-1 1 200 kg

7
Lotul 26 - Paste făinoase lungi (spaghete) 
din făină de grîu tare (durum) de calitate 
superioară sau de calitatea întîi -gr. A extra.

15850000-1 1 200 kg

8 Lotul 29 - Suc din mere (limpezit) 15321000-4 8 800 litri
9 Lotul 31 - Sare iodată 15872400-5 400 kg

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

Denumire SRL ” Pascolina”
IDNO 1009600025979
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chişinău, str.Ion Dumeniuk, 18, ap. 3A, 
pascolina@mail.ru   tel.  +37369270644

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 10 - Carne de la piept de curcan 
refrigerată în vid ori într-o atmosferă 
controlată, 0,800-2 kg.

15112120-3 4 300 kg Nr. 134
06.07.2022 1 431 870,00

2 Lotul 14 - File Merluciu, de specie 
Capensis, congelat, neglazurat, fără os 15221000-3 5 800 kg

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:pascolina@mail.ru
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Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
Denumire SC „ Villa Prodotti „SRL 
IDNO 1016600007719
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chişinău,  str. Băcioii Noi,19, 
villaprodotti@mail.ru  tel.+37360885999, +37360882288, 022 
846333 

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1
Lotul 11 - Pulpă de vită refrigerată, 
(dezosată) starea de îngrăşare-slabă. 
Fără tendoane şi cartilaje

15111100-0 4 300 kg
Nr. 135

06.07.2022 1 167 450,00
2

Lotul 13 - Carne congelată de la piept 
de găini broiler cu fierbere rapidă (fără 
os)

15112000-6 4 300 kg

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)

MOLDOVA, UTA Găgăuzia, or.Ceadîr-Lunga, str.Molodejnaia nr .3  
lidia.curdova@slavena.md tel. +37360529494 

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 12 - Pulpa de pui broiler dezosata, 
refrigerată, bine curățata (fără pene) 15112000-6 4 300 kg Nr. 136

06.07.2022 322 285,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SRL ”Baguette”
IDNO 1003602028938
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, Puskin 79/6
struccc@mail.ru 
Telefon         079302985

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 27 - Zahăr tos 15421000-5 3 300 kg Nr. 137
06.07.2022 61 050,00

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

Denumire SRL „Meltan”
IDNO 1018600003955

mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:lidia.curdova@slavena.md
mailto:struccc@mail.ru
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chişinău, str.Mesager,5/3, ap.32
meltansrl@gmail.com 
Telefon      079578246

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 sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lotul 33 - Cacao pudră - pudră de cacao 
care conţine maximum 20% unt de 
cacao, calculat în funcţie de greutatea 
substanţei uscate

15841000-5 400 kg Nr. 138
06.07.2022 136 000,00

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

Alte 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

mailto:meltansrl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.22/2022 din 09.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea organizatorului procedurii Primăria mun. Bălți
Denumirea autorității contractante Achiziție în comun conform Acordului de asociere

 din 12.08.2019 
DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Direcția Cultură a Primăriei mun.Bălți
Centrul Militar Teritorial mun.Bălți

Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259

Direcția Cultură – 1009601000061
Centrul Militar Teritorial - 1006601002684

Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/

invitatii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuş , tel. 023154622
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

2. 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 R        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție (repetat) Achiziționarea cărbunelui marca AM pentru 
perioada de încălzire toamnă-iarnă a a.2022-2023

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658993064823
Data publicării: 28/07/2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658993064823?tab=contract-notice 

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 şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

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

 În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-22/2022 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire FC ”Antrațit”  SRL

IDNO 1003607150162

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658993064823?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658993064823?tab=contract-notice
https://e-licitatie.md/organizatii/3588
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, or.Drochia, str. Mircea cel Batrin, 15a,
 srlantratit@gmail.com  tel.+37369107608

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 sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 LOT 1 –  Cărbune AM (DÎTS) 09100000-0 39.5 tone
Nr.163

16.08.2022
429 365,00

2 LOT 3 – Cărbune AM (Centrul Militar Teritorial Bălți) 09100000-0 12 tone
Nr.16

16.08.2022
125 880,00

Denumire SRL ”Tincomerț Invest” 
IDNO 1021600008549

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

MOLDOVA, or.Ocniţa, str. Ion Creanga, 33, ap 42,
tincomertinvest@gmail.com tel. +37367700999 

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 sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1
LOT 2 – Cărbune AM (Direcția 

Cultură 09100000-0 10 tone Nr.76
16.08.2022 108 960,00

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

Alte 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:srlantratit@gmail.com
https://e-licitatie.md/organizatii/3588
mailto:tincomertinvest@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.23/2022 din 09.09.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/

invitatii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuş , tel. 023154622
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

2. 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 R

Obiectul de achiziție
„Executarea lucrărilor de amenajare a terenurilor 

de sport din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a 
Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659360576363
Data publicării: 01/08/2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659360576363?tab=contract-notice

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 şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

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

 În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr.DAC-23/2022 din 19.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Danlevita”
IDNO 1003602004927
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun. Bălţi, str. Strîi 1A
srldanlevita@mail.ru   tel. +37360259279 

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659360576363?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659360576363?tab=contract-notice
mailto:srldanlevita@mail.ru
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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 sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1
Lotul 1: ”Teren universal de sport din 
regiunea blocului locativ din str.Victoriei, nr. 
68 din mun. Bălți”

45100000-8 1 lucrare
Nr.174

26.08.2022

699 559,84

2
Lotul 2: ”Teren universal de sport din 
regiunea blocului locativ din str. N.Iorga, 
nr.30 din mun. Bălți”

45100000-8 1 lucrare 552 190,48

Total 1 251 750,32

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

Alte 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. 01 din 08 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Superior al Magistraturii
Localitate Republica Moldova, mun. Chişinău
IDNO 1006601004127
Adresa mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, nr. 5
Număr de telefon/fax (022)-990-990, (022)-227-320
E-mail aparatul@csm.md
Pagina web oficială www.csm.md
Persoana de contact Veronica Agache, consultant superior,

tel: (022)-990-800, veronica.buga@csm.md
Tipul autorității contractante şi 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)

Consiliul Superior al Magistraturii – organ 
de autoadministrare judecătorească, care 
asigură organizarea şi funcţionarea sistemului 
judecătoresc, fiind garantul independenţei 
autorităţii judecătoreşti.

1. 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

Servicii de proiectare □  

Lucrări ü
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație curentă a acoperişului, inclusiv 

a birourilor de serviciu din cadrul CSM
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659461344456

Data publicării: 04 august 2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659461344456?tab=contract-
notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ü

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici şi 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 
şi mijlocii: 1 ofertă
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte
Pe cale electronică: 1 ofertă

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 01 din 26 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

mailto:aparatul@csm.md
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ofertantului:

Denumire ”Alexidar Grup” S.R.L.
IDNO 1012600031745
Date de contact

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

com Băcioi, str. Garofițelor, nr. 9, telefon: 
068559133, email: alexidargrup@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu ü       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu ü      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de 
proiectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lucrări de reparație curentă 
a acoperişului, inclusiv a 
birourilor de serviciu din 
cadrul CSM

45400000-1

1 proiect Nr. 31 din 08 
septembrie 

2022

889 076,83

3. Alte informații:

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

Nu ü        
Da □        

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

Nu ü        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c /
tender/21061008/

mailto:contestatii@ansc.md


112

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1655363556689 /1 din 12.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate mun. Chişinău
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@probatiu-

ne.gov.md

achizitii@probatiune.gov.md
Persoana de contact I.Caras 
Tipul autorității contractante şi 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)

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este o autorita-
te administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, 
care asigură administrarea activităţii subdiviziunilor 
teritoriale în domeniul probaţiunii

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 prealabilă a 
unui anunț de participare)

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

Obiectul de achiziție mobilier pentru birou

Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1655363556689

Data publicării: 16.06.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655363556689?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 5

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 5
 

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1655363556689/1 din 14.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “LIMANI-GRUP”
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str-la. Studenților nr.4/2, ap. (of.) 505

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. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

Mobilier pentru birou 39130000-2

                  
39113100-8

                  
39132100-7

nr. ocds-b3wdp1-
MD-1655363556689/2 

din 29.08.2022
545 274,00

1. Scaun 42
2. Fotoliu pentru birou 25
3.

Dulapuri de arhivare (metalice) 95

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte 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. 01  din_09 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională a Arhivelor
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1006601004138
Adresa mun.Chişinău, str.Gh.Asachi nr.67/B
Număr de telefon/fax 022-28-16-40/ 022-72-97-93
E-mail secretariat@arhiva.gov.md
Adresa de internet www.arhiva.gov.md
Persoana de contact Natalia Paladi, tel 022-28-16-40

natalia.paladi@arhiva.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justi-
ției.

Agenția implementează documente de politici în domeniul 
arhivistic şi asigură în condițiile legii, organizarea şi funcți-
onarea sistemului arhivistic, precum şi implementarea ca-
drului normativ pentru funcționarea acestuia.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

_____________________

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări X
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a fațadei, construcția tamburului şi 

copertinelor
Anunțul de participare Nr:ocds-b3wdp1-MD-1653293750281

Data publicării: 24.05.2022
Link:  achiziții.md/ro/public/tender/21056930

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. ofertelor primite Total: 5 (cinci)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 

1.SRL Caves Grup

2.SRL Livart Prim

3.Lux Gaz

4.SRL Eurostil Construct

5.SRL Magda

De la operatori economici dintr-un alt stat: ----------
Pe cale electronică: SIA RSAP

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
_02 din 23 iunie 2022 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Caves Grup
IDNO 1014600004998
Date de contact 

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

mun.Chişinău, bd.Grigore Vieru, 22/8 ap.66

tel.068332244/ e-mail:cavesgrup@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu x      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a fațadei, 
construcția tamburului şi coper-
tinelor

45261910-6 Lucrări 
solicitate, 
conform 

devizului de 
cheltuieli

nr.41 din 
16.08.2022

4258068,77

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

2. Alte informații:

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

Nu x        

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

Nu x       
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Ca urmare a contestării depuse de către ofertan-

tul SRL Eurostil Constrct la ANSC pe 28.06 2022  
Darea de seamă de atribuire a contractului indi-
cat a fost reevaluată la 17.08.2022 

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. 02 din  09.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P Teatrul Național “Eugene Ionesco”
Localitate Chişinău
IDNO 1002600006942
Adresa bd. Grigore Vieru 11       
Număr de telefon/fax 79434356
E-mail 22 233 833
Adresa de internet https://tei.md
Persoana de contact Dimitriu Denis
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție publică. Activitati de interpretare artistica (spec-
tacole)

 
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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

Autoritatea contractantă prin cererea ofertelor de prețuri 
poate atribui contracte de achiziții publice de bunuri care se 
prezintă conform unor specificații concrete cu condiția că 
valoarea estimată a achiziției să nu depăşească 800 000 lei.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări v
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a acoperişului clădirii          
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1656592109838  

Data publicării: 04.07.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21059267/

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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 8

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 8

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656592109838
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
03 din 04 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “SIMCON-LUX”
IDNO 1003600035598
Date de contact 

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

simconlux@mail.ru 022 286 087

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. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1 45200000-9  Nr.20 din 
11.09.2022

315312,74

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 în-
cheierea 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:simconlux@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1659702744755 din 08 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hîncești
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa MD-3401, RM, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
Număr de telefon/fax 068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact Lupaşcu Simion
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Nu se aplica

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparaţie capitală a cabinetului de radiografie, IMSP 
Spitalul Carpineni

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1659702744755
Data publicării: 05.08.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21061190/

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 şi 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 şi mij-
locii: 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 şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1659702744755 din 24 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Green Engineering”
IDNO 1013600036806
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. L. Tolstoi 24/1, 

tel. 060 009 003,          e-mail: greenengineering@
outlook.com

Întreprindere mică sau mijlocie da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reparaţie capitală a cabi-
netului de radiografie, IMSP Spitalul 
Carpineni

45200000-9 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1659702744755  

/80

29.08.2022

  695 375,49

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

1. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 27 din 09 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chişinău

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art.57 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct pe 

strada Salcîmilor, com. Stăuceni mun. Chişinău
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659960097136

Data publicării: 08.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659960097136?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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659960097136
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Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 6

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 28 din 02 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Lonial Grup SRL
IDNO 1002600016507
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Da-
cia 31, telefon/fax: 022 470 672, 079 902 221, 
e-mail: lonialgrup2019@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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de mă-

sură

Nr. şi data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lucrări de construcție a rețelelor 
de apeduct pe strada Salcîmilor, 
com. Stăuceni mun. Chişinău

4520000-
9

Lucrări conform 
listei cu cantită-

țile de lucrări

121

09.09.2022 540 269,64

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

mailto:lonialgrup2019@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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.2 din 10.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Ivancea
Localitate com. Ivancea r-nul Orhei
IDNO 1007601001754
Adresa s. Ivancea r-nul Orhei
Număr de telefon/fax 0235-43-236, 0235-43-238
E-mail primariaivancea@mail.ru
Adresa de internet ivancea.md
Persoana de contact Dolghieru Liliana, 023543236, lilieru@gmail.com
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

Autoritate Publică Locală

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 X
Obiectul de achiziție Amenajarea scuarului cu scenă de vară în satul 

Brănești, comuna Ivancea, raionul Orhei
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657527942901

Data publicării: 11.07.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657527942901?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici şi 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 şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 
Pe cale electronică: 1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657527942901
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657527942901?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657527942901?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 02.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire MANIUK PRIME S.R.L.
IDNO 1019600051218
Date de contact 

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

Mun. Chişinău, str. L. Deleanu nr. 3/77, tel. 
060544428, e-mail: maniuc.igor@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Amenajarea scuarului cu sce-
nă de vară în satul Brăneşti, 
comuna Ivancea, raionul Or-
hei

45212300-9 1 buc. Nr. 44 
10.08.2022

2 564 625,877 MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 09.09.2022                

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. Chişinău
IDNO 1008601000433
Adresa Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, 

of. 304, MD-2005 mun. Chişinău
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 şi 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)

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 şi în scopul implementării 
Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de 
urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile 
micro, mici şi mijlocii”, în conformitate cu Acordul-
cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), 
semnat la data de 29 iulie 2020 şi 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 prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(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/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție “Achiziționarea Kit-urilor de preleva-

re cu mediu de transport viral (VTM)” 
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Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654860612169
Data publicării: 10.06.2022
Link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654860612169?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 şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru din 26.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „GBG MDL” SRL
IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

str. Albişoara 64/2, tel: 022-54-73-73, e-mail: of-
fice@gbg.md, office@gbg.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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, fără 
TVA

Suma, inclusiv 
TVA

1 Kit de prelevare 
cu mediu de trans-
port viral (VTM)

33100000-1 40000/bucată 856/07/22 
din 20 iulie 

2022

250000.00 
MDL

-

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

 

mailto:office@gbg.md
mailto:office@gbg.md


128

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

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 şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

-
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 

MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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/acordului-cadru

Nr. 2 din 16.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Asistență Socială şi Protecție a Familiei 
Floreşti

Localitate or.Floreşti (r-nul) Floreşti
IDNO 1010601000128
Adresa or.Floreşti, str.Bulevardul Victoriei 2
Număr de telefon 0250-2-20-03
Număr de fax 0250-2-01-74
E-mail oficial stas.floresti@siaas.gov.md
Adresa de internet ------------------------------------
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lai Mihaela

Tel:068336150; mihaela.lai.94@bk.ru
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I, anul 
2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 303455,40 lei MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1639379454174
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048536/

Data publicării anunțului de participare 13.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne 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 R Bunuri      Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

R Nu     Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local

Tel:068336150
http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048536/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

16.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Lovis Angro”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 9

Data:10.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 97191,17

Inclusiv TVA: 115089,40
Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic SRL „Lovis Angro ”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:10

Data: 10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 15520,83
Inclusiv TVA: 18625,00

Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic SC „ Brodeţchi ”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:11

Data: 10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 46363,70
Inclusiv TVA: 50070,00

Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic SRL „Lovis Angro ”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:12

Data: 10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 39216,67
Inclusiv TVA: 47060,00

Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic SRL „Lovis Angro ”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:13

Data: 10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 31600,00
Inclusiv TVA: 37920,00

Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic SRL „Lovis Angro ”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:14

Data: 10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 27683,33
Inclusiv TVA: 33220,00

Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor R Micşorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea Nr.131 din 03.07.2015, capitolul IX, art.76
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Contractul nr.9 din 10.01.2022 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.1 au fost preconizat achiziţi-
onarea următoarelor cantităţi de produse alimentare:  biscuiţi cu cacao – 15 kg; Biscuiţi cu fructe – 12 kg; biscuiţi cu 
ovăz – 24 kg; biscuiţi săraţi – 12 kg; crupe de mei – 25 kg; fasole – 12 kg; linte – 15 kg; nahut – 12 kg.  Nu s-au achiziţi-
onat toate cantităţile:  biscuiţi cu cacao – 9 kg; biscuiţi cu fructe – 4,5 kg; biscuiţi cu ovăz – 3 kg; biscuiţi săraţi – 12 kg; 
crupe de mei – 300 gr; fasole – 300 gr; linte – 15 kg; nahut – 12 kg

Contractul nr.9 din 10.01.2022 – pentru Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești au fost preconizat achiziţionarea 
următoarelor cantităţi de produse alimentare:  amidon – 1 kg; bomboane – 50 kg; şprote – 5 kg; maioneză – 50 kg; 
peltea – 10 kg; zefir – 120 kg. Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: amidon – 1 kg; bomboane – 0,5 kg; şprote – 5 kg; 
maioneză – 6,2 kg; peltea – 0,4 kg; zefir – 96 kg.

Contractul nr.11 din 10.01.2022 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.1 au fost preconizat achiziţi-
onarea următoarelor cantităţi de produse alimentare: pîine – 480 kg; Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: pîine – 236 
kg.

Contractul nr.11 din 10.01.2022 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.2 au fost preconizat achiziţi-
onarea următoarelor cantităţi de produse alimentare: pîine- 450 kg; chiflă în asortiment – 15 kg. Nu s-au achiziţionat 
toate cantităţile: pîine – 188,4 kg chiflă în asortiment – 200 gr.

Contractul nr.11 din 10.01.2022 – pentru Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești au fost preconizat achiziţionarea 
următoarelor cantităţi de produse alimentare: pîine- 3000 kg; chiflă-50 kg; placinte -50; colac ritual – 10 kg; colac mic 
– 20 kg. Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: pîine- 181,2 kg; chiflă-2,81 kg; placinte – 21,96 kg; colac ritual – 10 kg; 
colac mic – 20 kg.

Contractul nr.10 din 10.01.2022 – pentru Casa Comunitară nr.1 au fost preconizat achiziţionarea următoarelor canti-
tăţi de produse alimentare:ouă –1000 buc. Nu s-au achiziţionat toate cantităţile:ouă- 310 buc.

Contractul nr.12 din 10.01.2022 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.1 au fost preconizat achi-
ziţionarea următoarelor cantităţi de produse alimentare: carne de vită – 60 kg;Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: 
carne de vită – 20 kg.

Contractul nr.12 din 10.01.2022 – pentru Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești au fost preconizat achiziţionarea 
următoarelor cantităţi de produse alimentare: safalade- 90 kg. Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: safalade - 5 kg.
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Contractul nr.13 din 10.01.2022 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.1 au fost preconizat achiziţi-
onarea următoarelor cantităţi de produse alimentare: piept de pui – 60 kg, pipote – 20 kg; Nu s-au achiziţionat toate 
cantităţile: piept de pui – 14,50 kg şi pipote – 6,20 kg.

Contractul nr.14 din 10.01.2022 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.1 au fost preconizat achi-
ziţionarea următoarelor cantităţi de produse alimentare: macrou – 80 kg; Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: ma-
crou – 50 kg.

Contractul nr.14 din 10.01.2022 – pentru Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești au fost preconizat achiziţionarea 
următoarelor cantităţi de produse alimentare: hering sărat- 30 kg; macrou – 100 kg; macrou sărat – 30 kg. Nu s-au 
achiziţionat toate cantităţile: hering sărat – 5 kg; macrou – 11 kg; macrou sărat – 1kg.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc Nr.1 pe parcursul primului semestru al anului 2022 nu a achiziţionat 
produse alimentare în valoare de 13260 lei din motivul lipsei beneficiarilor care au fost plecaţi acasă în timpul vacan-
ţelor sau în zilele libere.

Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc Nr.2 pe parcursul primului semestru al anului 2022 nu a achiziţionat 
produse alimentare în valoare de 1890 lei din motivul lipsei beneficiarilor care au fost plecaţi acasă în timpul vacan-
ţelor sau în zilele libere.

Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești, pe parcursul semestrului I al anului 2022 nu a achiziţionat produse alimen-
tare în valoare de 13807 lei, motivul fiind donarea de către AO CF „Alinare” a produselor alimentare. Pe parcursul se-
mestrului din beneficiari au decedat. În aceste luni nu sau plasat noi beneficiari ceea ce ar însemna lipsa beneficiarilor 
din numărul total de 45 persoane.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 16.09.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micşorarea valorii contractuale.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „ Lovis An-
gro”

2022-
0000000373

17.01.2022 8061,67 9674,00

SRL „ Lovis An-
gro”

2022-
0000000375

17.01.2022 769,17 923,00

SC „ Brodeţchi” 2022-
0000000405

17.01.2022 7315,83 8779,00

SRL „ Lovis An-
gro”

2022-
0000000370

17.01.2022 2651,87 3182,00

SRL „ Lovis An-
gro”

2022-
0000000376

17.01.2022 987,50 1185,00

SRL „ Lovis An-
gro”

2022-
0000000406

17.01.2022 4345,00 5214,00

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 15.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Asistență Socială şi Protecție a Familiei 
Floreşti

Localitate or.Floreşti (r-nul) Floreşti
IDNO 1010601000128
Adresa or.Floreşti, str.Bulevardul Victoriei 2
Număr de telefon 0250-2-20-03
Număr de fax 0250-2-01-74
E-mail oficial stas.floresti@siaas.gov.md
Adresa de internet ------------------------------------
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lai Mihaela

Tel:068336150; mihaela.lai.94@bk.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru semestrul I, anul 
2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 559105,9 lei MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1637567791003
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047231/

Data publicării anunțului de participare 22.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne 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 R Bunuri      Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

R Nu     Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local

Tel:068336150
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15.09.2022

Denumirea operatorului economic SA Fabrica de unt din Florești
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 73

Data: 20.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 117314,25

Inclusiv TVA:128687,00
Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție
Denumirea operatorului economic Î.I. „ Rusu Natalia”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:71

Data: 20.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 77746,32
Inclusiv TVA: 87468,00

Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de execuție

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor R Micşorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea Nr.131 din 03.07.2015, capitolul IX, art.76
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Contractul nr.71 din 20.12.2021 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.1 au fost preconizat achizi-
ţionarea următoarelor cantităţi de produse alimentare: ceapă – 200 kg; banane – 50 kg; cartofi – 400 kg; kiwi – 18 kg; 
mere – 60 kg; morcov-200 kg; nectarine – 10 kg; pere – 20 kg; portocale – 50 kg; sfeclă roşie – 50 kg; varză – 250 kg; 
vişină – 10 kg;  Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: ceapă – 40 kg; banane – 1 kg; cartofi – 20 kg; kiwi – 0,5 kg; mere 
– 10 kg; morcov- 45 kg; nectarine – 3 kg; pere – 4 kg; portocale – 10 kg; sfeclă roşie – 5 kg; varză – 40 kg; vişină – 1 kg.  

Contractul nr.71 din 20.12.2021 – pentru Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești au fost preconizat achiziţionarea 
următoarelor cantităţi de produse alimentare: banane – 160 kg; varză – 500 kg; pere – 100 kg; mandarine – 100 kg. Nu 
s-au achiziţionat toate cantităţile: banane – 0,5 kg; varză – 10 kg; pere – 10 kg; mandarine 2,4 kg.
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Contractul nr.73 din 20.12.2021 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.1 au fost preconizat achiziţi-
onarea următoarelor cantităţi de produse alimentare: lapte- 720 l; unt – 40 kg; smîntînă – 15 kg; brînză de vaci- 46kg; 
caşcaval – 35 kg.Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: lapte- 237 l; unt – 5 kg; smîntînă – 2,5 kg; brînză de vaci- 10 kg; 
caşcaval – 7,5 kg..

Contractul nr.73 din 20.12.2021 – pentru Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc nr.2 au fost preconizat achiziţi-
onarea următoarelor cantităţi de produse alimentare:lapte- 500 l;unt-30 kg; smîntînă-20 kg; brînză de vaci- 40 kg . Nu 
s-au achiziţionat toate cantităţile: lapte- 108 l;unt-2 kg; smîntînă-3,5 kg; brînză de vaci- 15 kg.

Contractul nr.73 din 20.12.2021 – pentru Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești au fost preconizat achiziţionarea 
următoarelor cantităţi de produse alimentare:lapte-2000 l. Nu s-au achiziţionat toate cantităţile: lapte-558,2 l.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc Nr.1 pe parcursul primului semestru al anului 2022 nu a achiziţionat 
produse alimentare în valoare de 6272 lei din motivul lipsei beneficiarilor care au fost plecaţi acasă în timpul vacan-
ţelor sau în zilele libere.

Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc Nr.2 pe parcursul primului semestru al anului 2022 nu a achiziţionat 
produse alimentare în valoare de 2540 lei din motivul lipsei beneficiarilor care au fost plecaţi acasă în timpul vacan-
ţelor sau în zilele libere.

Azilul de bătrîni și invalizi din satul Căprești, pe parcursul semestrului I al anului 2022 nu a achiziţionat produse alimen-
tare în valoare de 6858 lei, motivul fiind donarea de către AO CF „Alinare” a produselor alimentare. Pe parcursul se-
mestrului din beneficiari au decedat. În aceste luni nu sau plasat noi beneficiari ceea ce ar însemna lipsa beneficiarilor 
din numărul total de 45 persoane.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._2_din 15.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea valorii contractuale.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.I. „Rusu Natalia” 2022-
0000000055

10.01.2022 1608,34 1930,00

SA „Fabrica de 
unt din Floreşti”

2022-
0000000061

10.01.2022 11450,00 13740,00

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. 1/5  din 13.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”
Localitate Or. Ialoveni
IDNO 1012620008765
Adresa Or. Ialoveni. Str. Basarabia 2, MD-6801
Număr de telefon 026821965
Număr de fax 026821870
E-mail ltpetrestefanuca@gmail.com
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vera Balan

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparatie interioare , bloc A
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1122256,77
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:21052929
Link://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646830974522

Data publicării anunțului de participare 09.03.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Servicii de proiectare □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat □     FAOAM □ 

BASS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:ltpetrestefanuca@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

29.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL VerilarProiect
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1/2, Nr trez.2022-0000000808

Data: 06.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:883405,01

Inclusiv TVA: 1060086,01
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile

 
Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea Achizitiilor nr. 131 din 03.07.2015 art.76,al.7pc.1(a)
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

Lucrările stipulate în contract  prevăd lucrări de reparații la et. 2 şi 3 al blocului A, lucrări mai complexe în 9 cabinete 
şi bucătăria profesorilor: cu desfaceri, tencuieli, grunduire, cu instalarea tavanelor suspendate „Armstrong”. În 10 ca-
binete erau prevazute doar instalarea radiatorelor din oțel. Lucrările stipulate în contract  prevăd lucrări de reparații  
in cantina liceului, în veceele de la et. 1,2,3.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Lucrarile de reparație au fost începute în baza unui caiet de sarcini verificat în modul corespunzător şi a devizului 
coordonat cu Secția Construcții Gospodarie Comunala şi Drumuri a Consiliului Raional Ialoveni.

            Pe parcursul executării lucrărilor, responsabilul tehnic a depistat un volum mai mare de lucrări suplimentare 
care sunt necesare a fi executate ca urmare a unor împrejurări care nu puteau fi luate în calcul de la bun început. 
In caietul de sarcini nu au fost prevazute  lucrările  aparute la et 2 al blocului A, şi anume desfacerea a 159m2 de 
pardoseala, pentru a nu îngrela sarcina pe planşeu.Pentru economisirea energiei electrice s-a hotărât de a schimba 
schema de alimentare a coridorului cu energie electrică, fapt ce a dus la lucrări suplimentare de montare a cablului 
cu lungimea de 146m şi instalarea unui întrerupător.

În cab. 22,cab 11, veceul si camera muzeu nu au fost prevazute  lucrari de montarea cablurilor elecrice, dar pe 
parcursul executarii lucrarilor de e/e la et. 2 p/u siguranta energetica a aparut necesitatea de a face aceste modificari.. 
În cabinetul 9 în urma verificării cotelor pardoselelor s-a constatat că diferența între cote este de tocmai 17cm, fapt ce 
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a dus la hotărârea de a le desface pe S= 72m2, pentru a nu îngrela sarcina pe planşeu şi a le îndrepta cu cimentoplast 
cu grosimea medie de 5 cm pe o suprafață de 66m2. 

În cabinetele unde s-a facut racordarea la sistema de incalzire existentă, a fost nevoie de taiat din coloana de ghips-
carton şi ulterior s-a montat uşițe pentru a fi posibil utilizarea robinetului din interior

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație s-a constatat că unele lucrări urmează a fi stopate, deoarece este nece-
sar de a executa lucrarile suplimentare înaintea celor din caietul de sarcini după cum urmează:

Cabinetul 8: lucrări de reparație în jurul tocului uşii, 

Cabinetul 9: Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr. 7-10mm -72,60m2, Pardoseli din ci-
mentoplast in grosime de 5 cm -66m2, Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A -1buc, Mon-
tarea cablurilor electrice 3x2,5 mmp  -13m , Montarea cornierului din aluminiu  -35,32m, Grunduirea glafurilor  cu 
Betonocontact -6,12m2 , Tencuirea glafurilor cu mortar, driscuirea cu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea Eu-
rofinului, grunduirea si vopsirea  glafurilor 6,12m2/30,8m.l, Demontarea glafuri montate la ferestre -3,70m, Glafuri   
din PVC – 3,7m,Grile de ventilatie   200x9*300 -6buc , Montarea profilelor de imbinare a   pardoselilor din linoleum 
cu gresia -1m

Cabinetul 10: Taierea  in captusiriea  din carton  ipsos  a coloanelor tehnico edilitare   in scopul  schimbarii coloane-
lor  de   incalzire -4,8m,Restabilirea   captuselii coloanelor de incalzire din carton  Ipsos  - 0,64m2,Tencuirea coloane-
lor cu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea   eurofinului, grunduirea si vopsirea  glafurilor  -0,64m2

Cabinetul 11: montarea unui întrerupător şi a Instalarea plintei din gresie -10m, Montarea interupatoarelor unipola-
re sau bipolare de 10-25 A -1 buc, Montarea cablurilor electrice  3x2,5 mmp  -29m (ca urmare  a schimbarii schemei 
de aprovizionare cu energie electrica), uşițe  la coloanele de ghips-carton.

Camera-muzeu: montarea a 13 m de   cablu electric pentru aprovizionarea direct de la panoul electric din coridor 
(ca urmare  a schimbarii schemei de aprovizionare cu energie electrica).

Cabinetul 12: Demolarea peretilor de zidarie  -0,81m2,Desfacerea pardoselilor reci din plinte -36m, Placarea corob 
300x500mm  cu placi din ghips-carton – 9,04m2, Placarea peretilor cu placi din ghips-carton -3,7m2, Tencuirea pe-
retilor cu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea   eurofinului, grunduirea si vopsirea  glafurilor  -65,3m2,  Monta-
rea corpuri de iluminat Led 600x600  -2  buc, Plinte din PVC -36m,Tencuirea coloanelor cu amestec uscat, incleerea 
plasei, aplicarea   eurofinului, grunduirea si vopsirea  glafurilor  -5,7m2, Taierea  in captusiriea  din carton  ipsos  a 
coloanelor tehnico edilitare   in scopul  schimbarii coloanelor  de   incalzire -2,56m, Restabilirea   captuselii coloane-
lor de incalzire cu carton Ipsos – 0,2m2, Grile de ventilatie  cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 
200x300 -3buc.

Cabinetul 14: Desfacerea pardoselilor reci din plinte -36m, Matarea santurilor dupa instalatii  electrice -5m, Plinte 
din PVC -36m, Tencuirea coloanelor cu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea   eurofinului, grunduirea si vopsi-
rea  glafurilor  -6,11m2,Demontarea glafuri montate la ferestre  -2,4m, Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 
pentru ferestre 250 -2,4m, Grile de ventilatie  200x300   - 3  buc. Cornir din aluminiu  -24.5m, Montarea cablurilor 
electrice    -52m

Cabinetul 15: desfacerea pardoselilor – 28 m, matarea şanțurilor in pereți- 9m, usite-3 buc, montarea baghete-
lor-12,6 m.

Cabinetul 22: desfacerea pardoselilor- 28m, panou de distribuție cu automate-1buc,automate şi intrerupatoare p/u 
automate -10buc, cabluri electrice  din cupru 5x4-25m si cabluri electrice din cupru cu secțiunea 3x1,5-36m şi prize 
(conform cerintelor partenerilor Clasa Viitorului, s-au montat plinte-28m şi uşițe din PVC-4buc.

Veceul a fost alimentat cu e/e prin montarea cablului direct de la panoul elcetric.

Cabinetul 21: lucrări de tehnică sanitară, piese de racordare cot-12 buc, teu-8 buc.

Bucătaria profesorilor: desfacerea pardoselilor- 15m, îndrepatarea pardoselilor cu cimentoplast cu grosimea de 5 
cm pe o suprafață de 12m2. placarea peretilor cu plăci de ghips-carton-5,89 m2. Lucrari de tencuieli, grunduire, ten-
cuieli, vopsire-5,89 m2, prize-3 buc şi cabluri electrice din cupru cu sectiunea3x4mmp-45m.

 



139

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Urmare a celor expuse şi a executării lucrărilor de reparații a aparut necesitatea de a solicita de a fi efectuate lucrările 
suplimentare ce nu au fost prevazute inițial pentru a finaliza obiectul.

           Analizând situația creată, s-a constatat că nu puteau fi prevazute toate aceste lucrări inițial, la elaborarea de-
vizului, astfel a fost atenționat şeful de gospodărie, domnul Antoci Ștefan, responsabil de elaborarea devizului în 
comun cu devizierul angajat pentru a evita astfel de erori privind respectarea procesului tehnologic în realizarea 
lucrărilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1/2 din  06.04.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Majorarea valorii contractului .

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL VerilarProiect Nr.1 12.09.2022 1006771,84 1208126,21
                                                     (Semnătura)
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11   din   14.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Localitate Or.Briceni

IDNO 1009601000131

Adresa Str. Stefan cel Mare 38

Număr de telefon 0247-2-29-08

Număr de fax 0247-2-26-68

E-mail oficial contabilitateadierctia@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danilova Olga 060560138

0247-2-29-08
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Procurarea lemnelui,peletelor si carbunului

Cod CPV 09200000-1
Valoarea estimată a achiziției 370000.00  lei fara TVA

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:   21056992

Link:   ocds-b3wdp1-MD-1653369976338

Data publicării anunțului de participare 24.05.2022

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

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

Nu □    Da □

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

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653369976338
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

 

Denumirea operatorului economic SRL Tincomert-Grup

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 67

Data:09.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:32000.00 lei

Inclusiv TVA: 40000.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic 331110

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

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

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

__ Direcția Învățămînt Tineret şi Sport Briceni majoreaza suma în contract pe Lemne ,carbune si peleti, din 
motiv ca sa alocat bani pentru LT Larga a procura peleti.

 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__ __ Direcția Învățămînt Tineret şi Sport Briceni majoreaza suma în contract pe Lemne ,carbune si peleti, 
din motiv ca sa alocat bani pentru LT Larga a procura peleti

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 
14.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe produsele alimentare

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Tincomert-Grup Nr11 14.09.2022 32000.00 40000.00

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.1din 14.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Briceni
Localitate  raionul Briceni or. Briceni
IDNO 1007601004973
Adresa Briceni. Str. Independentei 28
Număr de telefon 0247-2-33-41
Număr de fax 0247-2-33-41
E-mail oficial carolina-melnic@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vanghelii Carolina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP
Obiectul achiziției Lucrarilor de reparatie capital la Gradinita de 

copii nr. 1 Andries din or. Briceni
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 533 469.00

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652620927364 

Link-ul: 21056477

Data publicării anunțului de participare Data: 16.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrari □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

02.06.2022

Denumirea operatorului economic IM Gluck SRL

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652620927364
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:67
Data:09.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 432 687,44
Inclusiv TVA: 519 224,93

Termen de valabilitate 6 luni
Termen de execuție 2 luni

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Lucrarilor de reparatie capital la Gradinita de copii nr. 1 Andries din or. Briceni

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

In legatura cu volumele de lucrari executate la obiect si a Actului de verificare, a aparut necesitatarea de  micsorare 
a contractului sus mentionat.

IV. Rezultatele examinării:

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

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM Gluck SRL Nr.1 13.09.2022 -18967.19 -22760.63

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 21.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com.Baimaclia s.Baimaclia r-n Cantemir
Localitate s.Baimaclia
IDNO 1007601004814
Adresa s.Baimaclia r-n Cantemir
Număr de telefon 0273-43-2-36,43-2-38 067719905
Număr de fax
E-mail oficial primaria.baimaclia@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bogdan Natalia 067719905

primaria.baimaclia@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 308753 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21051337

Link: ocds-b3wdp1-MD-1644238870663

Data publicării anunțului de participare 07.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat x     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640010935201
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

16.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL SLAVENA-LUX
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:18

Data:25.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:83386.41

Inclusiv TVA:100063.0
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Termen de valabilitate
Termen de execuție
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Termen de valabilitate
Termen de execuție
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Termen de valabilitate
Termen de execuție

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  x
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]
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Temeiul juridic Acord Adițional nr.1 din 21.09.2022
Temeiul juridic
Temeiul juridic
Temeiul juridic
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

2.Micşorarea  sumei contractului  la produsele alimentare cu SRL SLAVENA-LUX din motivul  ca  sau majorat prețuri-
le la produsele alimentare şi nu sa executat contractul cu  suma  de 54732.84 lei

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.01 din 21septebrie2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micşorarea sumei contractelor dupa cum urmeaza:

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SLAVENA-LUX Nr.1 21.09.2022 45610.51 54732.84

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 12 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante LT ,,V.Alecsandri”
Localitate Călăraşi
IDNO 1014620006260
Adresa Or.Călăraşi,str.Toma Ciorba,11
Număr de telefon 024422568
Număr de fax
E-mail oficial alecsandrilt@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Constanța Gîjdianu- 079273203

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 523 249,66 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049614
Link: ocds-b3wdp1-MD-1641288661930

Data publicării anunțului de participare 04.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic ,,Delmix Prim” SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:07

Data:17.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 167901.48

Inclusiv TVA: 195471.44
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

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

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

procurarea produselor alimentare pentru anul 2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Licitația pentru anul 2022 s-au desfăşurat la sfîrşitul anului 2021- începutul anului 2022 pentru o perioadă de 1(unu) 
an. Drept urmare au fost încheiate contracte de achiziții publice la prețurile care erau la momentul desfasurarii pro-
cedurii. La formarea prețului s-a ținut cont de prețul la produse inclusiv la carburanți şi logistică la perioada formării 
prețului şi nu a fost posibil de prevăzut cresterea preturilor la toate produsele alimentare de la 25% -100%. 

Avînd în vedere, prevederele legale şi instrucțiunile/recomandările Ministerului de Finanțe al R.M.

prin demersul nr. 13-09/94 din 14.04.2022  şi anume: pct. 1, lit a) Analiza posibilității rezoluțiunii contractului de 
achiziții publică de către părți, la solicitarea operatorului economic, în conformitate cu pct. 8.1 din contractul mode-
l(Anexa nr. 24 la OMF nr. 115/2021), fără a solicita includerea acestuia în lista de interdicție, este necesar de a rezilia 
contractul.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 12 septembrie 
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului



149

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Delmix Prim SRL 1 12.09.2022 133606.20 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 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. 02 din  19.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Șoldăneşti
Localitate Or.Șoldăneşti
IDNO 1007601004641
Adresa Or.Șoldăneşti,str.Independenței,1
Număr de telefon 0272-2-22 74
Număr de fax 0272 2-23 19
E-mail oficial soldanesti.primaria@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Efimia Coşciug,060117150,efimia.cosciug@mail.ru

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru grădinițile subordonate 
primăriei Șoldăneşti,I sim.a.2022

Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 798970.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: : ocds-b3wdp1-MD-1642492191915
Link: achizitii.md/ro/public/tender/ Nr: ocds-
b3wdp1-MD-1642492191915

Data publicării anunțului de participare 14.01.2022

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     Alte surse: BL

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

09.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL,,Alim Total,,
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:12/22 

Data:17.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:363837,10

Inclusiv TVA:409962,50
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic În temeiul art.76 al 7 pct.2) lit.a) şi b)
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În urma desfăşurării procedurii de COP ,Achiziționărea produselor alimentare pentru grădinițile subordonate 
primăriei Șoldăneşti ,I sim.a 2022 nr.ocds-b3wdp1-MD-1642492191915din 18.01.2022 a fost încheeat  contractul 
cu SRL,, Alim Total,, în sumă  de 409962,50 lei(inclusiv TVA).În temeiul art.76 alin.7 pct.2),lit.a) şi b), este necesară 
modificărea valorii contractului  nr.12/22 din 17.02.2022,care a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care 
o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;modificarea nu afectează natura 
generală a contractului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 În temeiul  art.76 aln.7 pct. 2) lit.a) şi b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, este necesară modificărea 
valorii contractului  nr.12/22 din 17.02.2022,care a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o au-
toritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;modificarea nu afectează natura 
generală a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din  19.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind  majorarea valorii contractului cu  96122,70 lei.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL,,Alim Total,, 02 19.09.2022 -80102,25 -16020,45

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din  15.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Cojuşna 
Localitate s.Cojuşna
IDNO 1010601000025
Adresa s.Cojuşna
Număr de telefon 023742406
Număr de fax 023742238
E-mail oficial primariacojusna@gmail.com
Adresa de internet Cojusna.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Crăciun Igor, tel 069988847

primariacojusna@gmail.com
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni a 

străzii Mihai Viteazul din satul Cojuşna, r-nul Străşeni
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3202084.10 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658999962679
Link: //achizitii.md/ro/public/tender/21060765/

Data publicării anunțului de participare 28.07.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați] Bugetul local V

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658999962679
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.08.2022

Denumirea operatorului economic S.C. Nouconst SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:58 

Data:01.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2669236.75 lei

Inclusiv TVA: 3203084.10 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 1 luna

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Legea 131/2015 Art.76 alin 7.1 p.a,c

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea initiala a contractului 2955727.68 lei, majorarea cu 
247356.42lei, astfel Valoarea totala finala a contractului con-
stiuie  3203084.10 lei inclusiv TVA

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

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

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Obiectul achizitiei: lucrări de Reparație a unei portiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul Cojuşna, r-ul 
Străşeni, conform devizului cu valoare de 2955727.68 lei inclusiv TVA. La lucrările menționate în caietul de sarcini, 
pe aceeaşi porțiune de stradă unde urmează a fi executate lucrările de reparație sunt necesare lucrari suplimen-
tare si anume Constructia rigolei de evacuare a apelor pluviale din str.M.Viteazul ,s.Cojuşna,r-nul Străşeni 
care are valoare de 247356.42 lei si nu au fost incluse in devizul initial.Valoarea totala finala a contractlui constituie 
3203084.10lei inclusiv TVA.

 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea constructia rigolei de evacuare a apelor pluviale pe porțiunea din str.M.Viteazul ,s.Cojuş-
na,r-nulStrăşeni unde urmează a fi executate lucrări de reparație. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 15.09 2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea prin amjorare a contractului nr.58 din 01.09.2022

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC Nouconst SRL Nr.1 15.09.2022 2669236.75 3203084.10 
lei

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 28 din 19 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni
Localitate com. Stăuceni, mun. Chişinău
IDNO 1007601009990
Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon 022326976
Număr de fax 022326976
E-mail oficial info@stauceni.md, 
Adresa de internet www.stauceni.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amena-

jarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 
3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, 
str. M.Eminescu 7

Cod CPV 4520000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 980 318 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644229155455
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1644229155455?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644229155455
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.02.2022

Denumirea operatorului economic SC MIHCONS PLUS
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 57

Data: 08.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 785 216,40

Inclusiv TVA: 2 142 259,68
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.05.2022-31.10.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015

Art. 76 alin (7) pct 1) , alin (8)
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu 320  210,63 lei (trei sute 

douăzeci mii două sute zece lei, 63 bani) MDL inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu s-a modificat

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În urma procedurii de achiziție pubică COP  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644229155455 din 07 februarie 2022, și deciziei de 
atribuire nr. 3 din 21.02.2022 Lucrările de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe 
imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7, au 
fost atribuite agentului economic SC MIHCONS PLUS S.R.L. cu o valoare totală conform contractului nr. 57 din 08.04.2022 
înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000002213 din 13.04.2022 de  2 142 259,68 lei MD  (două milioane una sută patruzeci și 
două mii două sute cinzeci și nouă lei, 68 bani), inclusiv TVA. Ca rezaultat al procesului verbal de constatare a necesității de 
executare a lucrărilor și volumelor adaugatoare neprevazute din 19 septembrie 2022 se majorează valoarea contractului 
cu 320 210,63 lei (trei sute douăzeci mii două sute zece lei, 63 bani) MDL inclusiv TVA, aceasta constituie 14,95% ceea ce nu 
depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.1 lit. c) și anume 15%. 

Totodată, conform art. 76 alin (8),  în sensul dispozițiilor alin (7) pct. 1 autoritatea contractantă nu poate contracta alt ope-
rator economic deoarece acesta ar duce la cheltuieli suplimentare avînd în vedere creșterea continua a prețurilor, precum 
și dificultăți semnificative atît economice cît și tehnice necesare pentru elaborarea devizelor și listei cu cantitățile de lucrări, 
verificarea acestora și actualizarea la preturile de piață la zi.

 Astfel valoarea finală a contractului va fi de 2 462 470,31 lei (două milioane patru sute șaizeci și două mii patru sute șap-
tezeci lei, 30 bani) MDL, inclusiv TVA. 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644229155455
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 08.04.2022  a fost încheiat contractul de antrepriză nr.57 ca urmare a procedurii de achiziție COP nr. ocds-
b3wdp1-MD-1644229155455 - Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe 
imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu- 7din 
07 februarie 2022, și deciziei de atribuire nr. 3 din 21.02.2022. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr. 2022-
0000002213 din 13.04.2022 este de  2 142 259,68 lei MD  (două milioane una sută patruzeci și două mii două sute cinzeci 
și nouă lei, 68 bani), inclusiv TVA.

În procesul de executare a lucrărilor de  reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/
terenul cu nr. cadastral 3153109019 conform cerințelor din caietul de sarcini, s-a depistat că unele lucrări nu au fost inclu-
se, la unele a fost calculat un volum mai mic, deși în proiect acestea sunt arătate. De asemenea, în procesul de execuție a 
lucrărilor împreună cu autorul proiectului, a responsabilului tehnic și dirigintele de șantier s-au constatat că unele lucrări 
ar fi mai bine de realizat într-o altă modalitate și tehnică decât cea prevăzută inițial.

La capitolul soluții constructive în vederea executării lucrărilor de terasamant conform proiectului se impune executarea 
lucrărilor suplimentare de săpătură manuală a 26m3 precum și transportare pamîntului de 33,8t.

La executarea copertinei s-a omis teavă de metal 60*60*4mm necesară pentru sustinerea acesteia în volum de 143,3 kg, 
precum si dibluri necesare pentru executarea confectiei si desigur vopsirea acesteia.

Ca rezultat a montării pervazurilor din mase plastice si elementului decorativ din poliuretan imprejurul ferestrelor, la de-
montarea celor vechi s-a constatat ca mai sunt necesari 9,8 m pervaz și 28,05m element decorativ.

La etapa montării pentru asigurarea sistemului pluvial și păstrarea fațadei clădirii s-a decis de adăugat 43m sisteme de 
jgheaburi și 25m sisteme de burlane pe perimetrul clădirii.

La intrarea și pentru asigurarea siguranței s-a decis montarea balustradei pentru scări, pentru acesta este nevoie de 193,89 
kg de teava d=30*30*4 și d=40*4 – 36,54kg, precum si vopsirea acestei confecții cu email alchidal.

La capitolul rețele de apă și canalizare în procesul executării ca rezultat a demontării țevilor vechi s-a mărit traseul pentru 
care a fost necesar de 8,4m teava din polipropilenă cu diametrul 20*2,0 și 8,4m cu diametrul 20*9 și adăugător 2 buc. Ro-
binet de reglaj. 

Pentru capitolul sursa autonomă de căldură, conform noilor cerințe este necesar de executat canale suplimentare de ven-
tilare cu diametrul 200.

La capitolul iluminat electric/echipament de forță, împreună cu autorul proiectului s-a decis de a reda un aspect luminos 
a clădirii pe timp de noapte cu reflectarea drapelului Republicii Moldova, pentru a reflecta drapelul pe fațada Casei de Cul-
tură cu ajutorul luminilor s-au instalat corpuri de iluminat. 

Procesul verbal de constatare cu ieșirea în teren a fost semnat de către arhitectorul-șef, responsabilul tehnic, dirigintele de 
șantier, proiectantul împreună cu președintele grupului de lucru în persoana dlui primar, Alexandr Vornicu a administrato-
rului antreprenorului și autorul proiectului dl Grigore Prescureanu, care confirmă necesitatea executării  acestor lucrări cu o 
valoare totală de 320 210,63 lei (trei sute douăzeci mii două sute zece lei, 63 bani) MDL inclusiv TVA, fără de care nu se poat 
finisa și da în exploatare lucrările de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent din  s. Goianul 
Nou, str. M.Eminescu 7, mun. Chișinău com. Stăuceni.

Astfel, ca rezaultat al procesului verbal de constatare a volumelor adaugatoare neprevazute din 19 septembrie 2022 se 
majorează valoarea contractului cu 320 210,63 lei (trei sute douăzeci mii două sute zece lei, 63 bani) MDL inclusiv TVA, 
aceasta constituie 14,95% ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.1 lit. c) și anume 15%, iar valoarea 
finală a contractului va fi de 2 462 470,31 lei (două milioane patru sute șaizeci și două mii patru sute șaptezeci lei, 30 bani) 
MDL, inclusiv TVA.

Totodată, conform art. 76 alin (8),  în sensul dispozițiilor alin (7) pct. 1 autoritatea contractantă nu poate contracta alt 
operator economic deoarece acesta ar duce la cheltuieli suplimentare avînd în vedere creșterea continua a prețurilor, 
precum și dificultăți semnificative atît economice cît și tehnice necesare pentru elaborarea devizelor și listei cu cantitățile 
de lucrări, verificarea acestora și actualizarea la preturile de piață la zi. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644229155455
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644229155455
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.29 din 19 septembrie 
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului nr. 57 din 08.04.2022 înregistrat la trezore-
rie nr. 2022-0000002213 din 13.04.2022 cu 320 210,63 lei (trei sute douăzeci mii două sute zece lei, 63 bani) 
MDL inclusiv TVA, iar  valoarea finală a contractului va fi de 2 462 470,31 lei (două milioane patru sute şaizeci 
şi două mii patru sute şaptezeci lei, 30 bani) MDL, inclusiv TVA.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

” SC MIHCONS PLUS S.R.L 1 19.09.2022 266 842,19 320 210,63

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



159

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8218 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 183P din 13.10.2022

privind achiziționarea RFQ_221 TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chişinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

 CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată. Standarde de 
referință/ sistemul 

de gestiune electro-
nica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 31170000-8

541686 
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 400/10/0,4KV 

BRN.

un. 4
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
470.000

Lotul 2 31170000-8
541688  TRANSFOR-
MATOR DE PUTERE 
630/10/0,4KV BRN

un. 7
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
780.000

Lotul 3 31170000-8

548330  
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 630/6/0,4KV 

BRN.

un. 5
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
826.000

Lotul 4 31170000-8

765649  
TRANSFORMATOR DE 

PUTERE 1000/10/0,4KV 
BR

un. 7
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
1.155.000
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Lotul 5 31170000-8

773660  
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 1000/6/0,4KV 

BRN

un. 4
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
660.000

Lotul 6 31170000-8
548329  TRANSFOR-
MATOR DE PUTERE 
400/6/0,4 KV BRN

un. 3
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
460.000

Valoarea estimativă totală 4.351.000
 
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

10. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor: 
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Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic 100%
 
 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  02.11.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.10.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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