
1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Cuprins:
ACHIZIȚII PUBLICE

Anunțuri de intenție

Consiliul  Raional Telenești ............................................................................................................................................................................. 4

Consiliul Superior al Procurorilor ................................................................................................................................................................. 6

Penitenciarul nr.1-Taraclia .............................................................................................................................................................................. 8

IMSP Spitalul de stat .......................................................................................................................................................................................11

Primăria municipiului Cahul ........................................................................................................................................................................17

Primăria municipiului Cahul ........................................................................................................................................................................19

Primăria municipiului Cahul ........................................................................................................................................................................21

Administrația Națională a Penitenciarelor .............................................................................................................................................23

Administrația Națională a Penitenciarelor .............................................................................................................................................28

Administrația Națională a Penitenciarelor .............................................................................................................................................31

Ministerul Muncii și Protecției Sociale .....................................................................................................................................................34

Ministerul Muncii și Protecției Sociale .....................................................................................................................................................36

Ministerul Muncii și Protecției Sociale .....................................................................................................................................................38

Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica...............................................................................40

Primăria Tohatin ...............................................................................................................................................................................................45

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor .............................47

IMSP Spitalul raional Căușeni ......................................................................................................................................................................49

IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” ......................................................................................................................................................52

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) ...........................................................................................................................55

Banca Națională a Moldovei ........................................................................................................................................................................58

Banca Națională a Moldovei ........................................................................................................................................................................60

Anunțuri de atribuire

Primăria Lozova ................................................................................................................................................................................................62

Primăria Vorniceni ...........................................................................................................................................................................................64

Primaria comunei Holoșnița ........................................................................................................................................................................66

Primaria comunei Iarova ...............................................................................................................................................................................68

Primăria Alexeevca ..........................................................................................................................................................................................70

Primăria Gordinești .........................................................................................................................................................................................72

Primăria Răciula ...............................................................................................................................................................................................74

Primaria Comuna Baltata  .............................................................................................................................................................................76



2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Direcţia Educaţie, Tineret și Sport s.Rîșcani ............................................................................................................................................78

Direcţia Educaţie, Tineret și Sport s.Rîșcani ............................................................................................................................................82

Direcţia Educaţie, Tineret și Sport s.Rîșcani ............................................................................................................................................87

Direcţia Educaţie, Tineret și Sport s.Rîșcani ............................................................................................................................................89

Direcţia Educaţie, Tineret și Sport s.Rîșcani ............................................................................................................................................91

IP USMF ”Nicolae Testemițanu” ..................................................................................................................................................................93

IP USMF ”Nicolae Testemițanu” ..................................................................................................................................................................99

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” ................................................................................................................................... 102

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” ................................................................................................................................... 106

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni ................................................ 108

Primaria satului Mateuti ............................................................................................................................................................................. 111

Primaria Leova ............................................................................................................................................................................................... 114

Primăria Hîrbovăț ......................................................................................................................................................................................... 118

Primăria comunei Rădeni .......................................................................................................................................................................... 123

Primăria comunei Ocolina ......................................................................................................................................................................... 125

Primăria Cărbuna .......................................................................................................................................................................................... 128

Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dezabilități ........................................................................ 130

Direcţia generală transport public si căi de comunicaţie   ............................................................................................................ 132

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Primaria Carpineni ....................................................................................................................................................................................... 134

Serviciul Vamal .............................................................................................................................................................................................. 136

Primăria Măgdăcești .................................................................................................................................................................................... 138

Administrația Națională a Penitenciarelor .......................................................................................................................................... 142

Centrul de Medicină Legală ...................................................................................................................................................................... 146

Primaria comunei Răcăria .......................................................................................................................................................................... 148

Primăria or.Nisporeni .................................................................................................................................................................................. 151

Ministerul Sănătății ...................................................................................................................................................................................... 153

Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” .............................................................................................................................................. 156

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică ...................................................................................................... 158

Serviciul de Informații și Securitate al RM ........................................................................................................................................... 160

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun.Orhei ................................................................................. 163

Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării ........................................................................ 166

Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării ........................................................................ 169

Primaria or. Cornești .................................................................................................................................................................................... 172



3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ACHIZIȚII SECTORIALE
Anunțuri de atribuire

Î.M „Regia transport electric” ..............................................................................................................................175

Î.M „Regia transport electric” ..............................................................................................................................177

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA .................................................................................................................179

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA .................................................................................................................182

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA .................................................................................................................184

ÎCS ,,Premier Energy” SRL ....................................................................................................................................189

S.A. ”Termoelectrica” ................................................................................................................................................................................... 192

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

ICS „Premier Energy Distribution” SA ..................................................................................................................................................... 195

Anunțuri de participare

ICS „Premier Energy Distribution” SA ..................................................................................................................................................... 196

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” ............................................................................................................................199



4

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.  2 din  10.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul  Raional Telenești
IDNO 1007601005556
Adresa Or.Telenești,str.31 august nr.9
Numărul de telefon/fax 025823360,23357
Adresa de e-mail a autorității contractante consiliul@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante telenesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Zara Viorica,tel:025823357
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Documentația de atribuire  va fi  anexata  în cad-
rul procedurii în SIA  RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233142-
6

Lucrări de reparație și 
întreținere a drumurilor 
publice locale  din  ra-
ionul Telenești  pentru 

anul 2023

7 drumuri 
Lucrări de reparație și întreținere a 
drumurilor publice locale  din  ra-
ionul Telenești

4023290,00

2 45233142-
6

Lucrări de reparație și 
întreținere a drumurilor 
publice locale  din  ra-
ionul Telenești pentru 

anul 2023

9

drumuri

Lucrări de reparație și întreținere a 
drumurilor publice locale  din  ra-
ionul Telenești

3367520,00

3 45233142-
6

Lucrări de reparație și 
întreținere a drumurilor 
publice locale  din  ra-
ionul Telenești pentru 

anul 2023

9 drumuri
Lucrări de reparație și întreținere a 
drumurilor publice locale  din  ra-
ionul Telenești

4881106,67

Total 12271916,67
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

II. Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 09.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Superior al Procurorilor
IDNO 1016601000164
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
Numărul de telefon/fax 022828515
Adresa de e-mail a autorității contractante sectie.logistica@csp.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.csp.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ardeleanu Liliana, 022828515, sectie.logisti-

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

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

SIA,,RSAP” Mtender

www.mtender.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumire bunurilor/

serviciilor solicitate

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 39130000-2 Mobilier bucata Mobilier 822533.28

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exer-

citare а activitd|ii profesioпale ; Capacitatea 
есопоmiсă fiпапсiаrй; Capacitatea tеhпiсă; 
Staпdarde de asigurare а calității

 
 
 

mailto:sectie.logistica@csp.md
http://www.csp.md
mailto:sectie.logistica@csp.md
mailto:sectie.logistica@csp.md
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Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 08.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.1-Taraclia
IDNO 1006601002064

Adresa Or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia 5

Numărul de telefon/fax 029425586/ fax 029425586

Adresa de e-mail ale autorității contractante p1achizitii@anp.gov.md 
pagina web oficială a autorității contractante http://anp.gov.md/achizitii_publice 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina Gavrilița, 0 294 255 86; p1achizitii@

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

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

Documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție de stat, cu statut special

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 65300000-
6

 Servicii de fur-
nizare a energiei 
electrice

(suplimentar)

47 968,39 kw 212 500,00

NLC 3165815, adresa: or.

Taraclia, str. Vodoprovodnaia, 5

2. Puterea contractată 250 kVA

3. Frecvenţa tensiunii de alimentare

50 Hz.

4. Tensiunea nominală în punctul de

delimitare 10kV.

5. Durata abaterilor admisibile

limită, durata abaterilor

admisibile ale tensiunii, valorile

abaterii admisibile a tensiunii

și valorile abaterii admisibile

mailto:p1achizitii@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
mailto:p1achizitii@anp.gov.md
mailto:p1achizitii@anp.gov.md
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TOTAL 212 500,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angaja-
re protejată

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut, 

Cerințele de participarevor fi atribui-
te în documentația standar care va fi 
publicată în SIA RSAP

 
Alte informații:

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

septembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Corespunderea documentației solici-
tate

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 

limită a tensiunii sunt stabilite

în conformitate cu standardul

național.

6. Numărul orelor de utilizare a

puterii contractate 24.

7. Categoria de fiabilitate a

alimentării cu energie electrică II.

8. Parametrii liniei electrice în

sectorul cuprins între punctul

de delimitare și locul instalării

echipamentului de măsurare a

energiei electrice:

a) tipul liniei LEC

b) tip metal al firului (Al)
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.    din  _______________

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SPITALUL DE STAT
IDNO 1006601003968
Adresa Str. Drumul Viilor 34
Numărul de telefon/fax 022-72-90-41, 022-72-91-72
Adresa de e-mail ale autorității contractante spital_acsr@gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ghinguleak Diana, 022-72-91-72
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

 

https://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie si ob iectul principal de 
activitate este presta re a serviciilor medico 
sanitare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
servi-ciilor/lucrărilor 

solicitate

Unita-
tea de 
măsu-

ră

Can-
ti-ta-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea       
estimată 

(se va 
indica 
pentru 

fiecare lot                             
în parte)

(lei)

1 33124130-5 Ansă Dormia ( standart)   Ø 
2-2,5 cm deschis Buc 2 (coșulet pentru extragerea corpilor străini ) 12 000,00

2 33124130-5 Ansă p/u polipectomie for-
ma ovală L 180 – 200 cm Buc 5 Ansă p/u polipectomie forma ovală L 180 

– 200 cm 8000,00

3 33124130-5
Ansă p/u polipectomie 

forma hexagonală L180 – 
200 cm

Buc 5 Ansă p/u polipectomie forma hexagonală 
L180 – 200 cm 8000,00

4 33169000-2

Forceps pentru biop-
sie pentru gastroscop 
lungimea 160-180 cm, 

cuve ovale , fenestrale cu 
/ fără ac Buc

4
pentru gastroscop lungimea 160180 cm, 

cuve ovale , fenestrale cu / fără ac 6000,00

5 33169000-2

Forceps pentru biop-
sie pentru colonoscop 

lungimea  80-200 cm, cuve 
ovale , fenestrale cu / fără 

ac
Buc 4

biopsie pentru colonoscop lungimea 180-
200 cm, cuve ovale , fenestrale cu / fără ac 6000,00
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6 33169000-2
Injectoare pentru endos-
copie lungimea 180cm-

200 cm Buc 5
Injectoare pentru endoscopie lungimea 

180cm-200 cm 8000,00

7

33141760-5

Capron răsucit, neab-
sorbabil, alb (necolorat), 
steril,ambalat în 2 amba-
laje de protecție, USP-1, 

metric 4, a cite 20-25 m in 
bobina

buc 60

Capron răsucit, neabsorbabil, alb (ne-
colorat), steril,ambalat în 2 ambalaje de 

protecție, USP-1, metric 4, a cite 20-25 m in 
bobina

20000,00

8

33141760-5

Capron răsucit, neab-
sorbabil, alb (necolorat), 
steril,ambalat în 2 amba-

laje de protecție,  USP-2/0, 
metric 3, a cite 20-25 m in 

bobina

Buc 60

Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necol-
orat), steril,ambalat în 2 ambalaje de pro-
tecție,  USP-2/0, metric 3, a cite 20-25 m in 

bobina
15000,00

9
33141121-4

Catgut plan steril, USP N1 
(metric 5), lungimea 150-

170cm Buc 180
Catgut plan steril, USP N1 (metric 5), 

lungimea 150-170cm 8000,00

10

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N16Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumat-
ic cu 7-8 orificii laterale (la 

nivele diferite distanța 1 cm ) 
ambalaj individual

buc 200

Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type 
steril  N16Fr, L70-80 cm.Materila PVC med-

ical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
20000,00

11

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N18Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumat-
ic cu 7-8 orificii laterale (la 

nivele diferite distanța 1 cm ) 
ambalaj individual

buc 300

Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type 
steril  N18Fr, L70-80 cm.Materila PVC med-

ical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
20000,00

12

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N20Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumat-
ic cu 7-8 orificii laterale (la 

nivele diferite distanța 1 cm ) 
ambalaj individual

buc 100

Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type 
steril  N20Fr, L70-80 cm.Materila PVC med-

ical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj 

individual 10000,00

13

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N22Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumat-
ic cu 7-8 orificii laterale (la 

nivele diferite distanța 1 cm ) 
ambalaj individual buc 100

Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type 
steril  N22Fr, L70-80 cm.Materila PVC med-

ical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
10000,00

14

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N24Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumat-
ic cu 7-8 orificii laterale (la 

nivele diferite distanța 1 cm ) 
ambalaj individual

Buc 80

Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type 
steril  N24Fr, L70-80 cm.Materila PVC med-

ical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
10000,00

15

33141200-2

Cateter p/u pancreato-col-
angiografie retrogradă Ø 
2mm lungimea 180-200 

mm
Buc 5

Cateter p/u pancreato-colangiografie ret-
rogradă Ø 2mm lungimea 180-200 mm

10000,00
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16

33169000-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N26Fr, 
L70-80 cm.Materila PVC 

medical, tub drept , moale 
cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii 
laterale (la nivele diferite 
distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
buc 60

Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type 
steril  N26Fr, L70-80 cm.Materila PVC med-

ical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
10000,00

17

33169000-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N28Fr, 
L70-80 cm.Materila PVC 

medical, tub drept , moale 
cu vîrful rotungit , flexibil 
, atraumatic cu 7-8 orificii 
laterale (la nivele diferite 
distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
buc 40

Cateter de aspiraţie-drenaj Redon-type 
steril  N28Fr, L70-80 cm.Materila PVC med-

ical, tub drept , moale cu vîrful rotungit , 
flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale 
(la nivele diferite distanța 1 cm ) ambalaj 

individual
10000,00

18

33680000-0

Set de drenaj pentru cis-
tostomie suprapubiană 

14F cu cateter Foley
buc 5 Set de drenaj pentru cistostomie suprapu-

biană 14F cu cateter Foley
7000,00

19 33680000-0
Set de drenaj pentru cis-
tostomie suprapubiană 
14F x 48 cm tip PIGTAIL

buc 5 Set de drenaj pentru cistostomie suprapu-
biană 14F x 48 cm tip PIGTAIL 7000,00

20 33680000-0 Hîrtie cardio ECG 
210x280x143 buc 15 Hîrtie cardio ECG 210x280x143 2000,00

21
33169000-2

Hîrtie cardio ECG 215x300 buc 100 Pentru aparatul COMEN 8000,00

22 33680000-0 Manjetă pentru monitor 
MEC 2000 13,1*23.5cm Buc

20 Manjetă pentru monitor MEC 2000 
13,1*23.5cm 7000,00

23 33680000-0
Manjetă pentru monitor 

MEC 2000

17,5x31-40 sm
buc 10

Manjetă pentru monitor MEC 2000

17,5x31-40 sm
7000,00

24 33169000-2 Papilotom  arcuat  L 180-
200 mm Buc 10 Papilotom  arcuat  L 180-200 mm 50000,00

25 33169000-2 Papilotom  cu ac  L 180-
200 mm Buc

4
Papilotom  cu ac  L 180-200 mm 15000,00

26 33680000-0
Perii /arici, iorş / p/u 

curăţat cistoscoapele 35 
cm

Buc 20 Perii /arici, iorş / p/u curăţat cistoscoapele 
35 cm 1000,00

27 33680000-0

Capron USP-2 , metric 5 , 
a cite 20-25 m in bobina 
,rasucit neasorbabil ,alb  

(necolorat ),steril ambalat 
in 2 ambalaje de protectie buc 100

Capron USP-2 , metric 5 , a cite 20-25 m in 
bobina ,rasucit neasorbabil ,alb  (necolorat 
),steril ambalat in 2 ambalaje de protectie 10000,00

28 33141310-6
Seringa pentru gastroscop, 
colonoscopy 50-60 ml , cu 
orificiu marginal , fără ac

Buc
20

În ambalaj individual cu orificiu marginal 5000,00

29 33141121-4 Emplastru 2,5x5m pe baza 
de tesatură buc 1500 Emplastru 2,5x5m pe baza de tesatură 16000,00

30 33141121-4 Emplastru 2,5x5m pe baza 
de material nețesut buc 1500 Emplastru 2,5x5m pe baza de material 

nețesut 16000,00

31 33680000-0 Percu Trach PDT set typ 1 
Dilatationsset N 9 Buc. 2 Percu Trach PDT set typ 1 Dilatationsset N 9 20000,00
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32 33680000-0 Material nesesut 200m.X 
90 cm buc 5 Material nesesut 200m.X 90 cm 3000,00

33
33141200-2

Cateter Folley cu 3 cana-
le,22 Frenci ,silicon volu-
mul balonului 60-70 ml Buc. 30

Cateter Folley cu 3 canale,22 Frenci ,silicon 
volumul balonului 60-70 ml 15000,00

34
33141200-2

Cateter Folley cu 3 canale 
22 Frenci ,silicon ,volumul 

balonului 70-100 ml buc
30 Cateter Folley cu 3 canale 22 Frenci ,silicon 

,volumul balonului 70-100 ml 10000,00

35
33141200-2

Cateter Folley cu 2 canale 
,22 frenci, volumul balonu-

lui 50-70 ml buc 30
Cateter Folley cu 2 canale ,22 frenci, volu-

mul balonului 50-70 ml 10000,00

36 33680000-0 Hirtie ECG 210 x 140 buc 100 Hirtie ECG 210 x 140 8000,00

37 33680000-0 Set subclave N 7 F Buc. 100 Set subclave N 7 F 20000,00

38 33680000-0 Set Laringoscop Buc. 3 Din metal 7000,00

39 33600000-6 Termometru medical pent-
ru pacienti fără mercur buc 100 Înregistrat la Departamentul Metrologie 

cu ştampilă de verificare la livrare 20000,00

40 33600000-6 Set p/u irigare cu Termofor 
2-3 litre buc 5 Set p/u irigare cu Termofor 2-3 litre 1000,00

41 33123100-9 Tonometru (manjetă fără 
metal) cu stetoscop Buc 50

Tonometru (manjetă fără metal) cu ste-
toscop – înregistrat la Departamentul Me-
trologie cu ştampilă de verificare la livrare.

15000,00

42 33600000-6 Tub endotrahial cu man-
jetă N  7.5 Buc 70 Tub endotrahial cu manjetă N  7.5 2000,00

43 33600000-6 Ulei pentru masaj 150 ml buc 50 Ulei pentru masaj 150 ml 2000,00

44 33680000-0 Hîrtie foto p/u USG (super 
ULSTAR-1100S) buc 50 Hîrtie foto p/u USG (super ULSTAR-1100S) 20000,00

45 33680000-0 Masti CPAP-universal full 
face mărimea M buc 3 Masti CPAP-universal full face mărimea M 3000.00

46 33680000-0 Masti CPAP-universal full 
face mărimea L buc 3 Masti CPAP-universal full face mărimea L 3000,00

47 33680000-0 Ac pentru seringa 21/G/0,8 
mm x 40 mm steril buc 3000 Ac pentru seringa 21/G/0,8 mm x 40 mm 

steril 1500,00

48 33600000-6 Foarfece chirurgicale drep-
te cu 2 vîrfuri ascutit L- 14 buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

49 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile 
unica folosinta N12 buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica folosinta 

N12 500,00

50 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile 
unica folosinta N16 buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica folosinta 

N16 500,00

51 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile 
unica folosinta N20 buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica folosinta 

N20 500,00

52 33600000-6 Foarfece chirurgicale cu 2 
vîrfuri incovoiate L – 14 cm buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

53 33600000-6
Foarfece chirurgicale cu 1 
vîrfuri ascutit drept L – 14 

cm
buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

54 33600000-6
Foarfece chirurgicale cu 

vîrf bont vertical drept 17 
cm

buc 4 Otel inoxidabil 400,00

55 33600000-6 Pensa Mosquito incovoiata 
L 15 cm buc 10 Otel inoxidabil 5000,00

56 33600000-6 Crontang drept L – 17 cm buc 6 Otel inoxidabil 3000,00
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57 33600000-6 Pensa hemostatica dintata 
L 17 cm buc 6 Otel inoxidabil 3000,00

58 33600000-6 Penceta chirurgicala L – 15 
cm buc 20 Otel inoxidabil 4000,00

59 33600000-6 Penceta anatomice L – 15 
cm buc 20 Otel inoxidabil 4000,00

60 33600000-6
Catgut simplu(plain cat-

gut) USP N0(metric 4) fără 
ac, lungimea atei 150 cm

buc 60 Catgut simplu(plain catgut) USP N0(metric 
4) fără ac, lungimea atei 150 cm 6000,00

61 33600000-6
Catgut simplu(plain cat-

gut) USP N2(metric 6) fără 
ac, lungimea atei 150 cm

buc 60 Catgut simplu(plain catgut) USP N2(metric 
6) fără ac, lungimea atei 150 cm 6000,00

62 33600000-6 Stenturi biliary PVC BSS-
7fr/10 cm buc 3 Stenturi biliary PVC BSS7fr/10 cm 1200,00

63 33600000-6 Stenturi biliary PVC BSS-
10fr/8-9 cm buc 3 Stenturi biliary PVC BSS10fr/8-9 cm 1200,00

64 33600000-6 Stenturi biliary PVC BSS8,-
5fr/11 cm buc 2 Stenturi biliary PVC BSS8,5fr/11 cm 800,00

65 33600000-6 Stenturi biliary PVC BSS-
10fr/12 cm Buc 2 Stenturi biliary PVC BSS10fr/12 cm 800,00

66 33600000-6 Hloroform kg 15 Hloroform 1125,00

67 33600000-6 Formalin kg 10 Formalin 360,00

68 33600000-6 Lamele de acoperite 
18*18(100 buc) buc 5 Lamele de acoperite 18*18(100 buc) 360,00

69 33600000-6 Lamele de acoperite 
24*50(100 buc) buc 40 Lamele de acoperite 24*50(100 buc) 720,00

70 33600000-6 Toluen CDA (curat pentru 
analiza) kg 50 Toluen CDA (curat pentru analiza) 670,00

71 33600000-6
Microscopes  slides 50 buc 

25*75*1,2 mm ground 
edges

buc 2000 Microscopes  slides 50 buc 25*75*1,2 mm 
ground edges 1000,00

72 33600000-6 Microtome Blade MX35 
Ultra(50 buc) buc 3 Microtome Blade MX35 Ultra(50 buc) 6000,00

73 33600000-6 Parafin  t 48 – 50 amorf kg 5 Parafin  t 48-50 amorf 750,00

74 33600000-6 Hîrtie de filtru kg 5 Hîrtie de filtru 480,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție  cel mai mic preț , corespunderea tutu-
ror parametrilor tehnici și prezentarea 
documentelor solicitate obligatoriu 
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Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație deschisă

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

(pentru anul 2023)

Nr.  02 din 09 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax 0299 2 19 49
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacahul@gmail.com

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Brînză Snejana

Tel. 0 299 2 19 49

primcahul.ap@gmail.com

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 15000000-8

Produse alimentare 
(cu exepția produselor lactate și 
produselor de panificație)

Caiet de sar-
cini

Produse alimentare 4 053 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

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

Trimestrul IV anul 2022

Trimestrul II anul 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

(pentru anul 2023)

Nr.  03 din 09 noiembrie  2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax 0299 2 19 49
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacahul@gmail.com

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Brînză Snejana

Tel. 0 299 2 19 49

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația de atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1 15500000-3
Produse lactate

Caiet de sarcini
Produse lactate 2 100 000,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai  mic preț

II. Alte informații:

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

Trimestrul IV anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

(pentru anul 2023)

Nr.  04 din 09 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax 0299 2 19 49
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacahul@gmail.com

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Brînză Snejana

Tel. 0 299 2 19 49

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP

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

Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1
15810000-9

Produse de panificație

Caiet de sarcini

Produse de panificație 1 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

II. Alte informații:

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

Trimestrul IV anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea 

”Produse petroliere pentru anul 2023”

Nr. 41 din 11.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax 022 - 409 -775/ 022 - 409 -713
Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Ionel Anastasia, 022 - 409 -775

anastasia.ionel@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
lot Cod CPV Denumirea bunurilor Cantitate/ 

Un./m. Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 09100000-0 Benzină Premium 95 11 000 lit.
Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 
SM 226:2002

310 750,00 lei

2 09100000-0 Motorină Euro 5 37 573 lit.
Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 
SM EN 590:2014

1 016 728,33 lei

3 09100000-0

Motorină Euro 5 (cu 
adausuri  de aditivi 
de curățare, anticoro-
zivi și antispumanți)

500 lit.
Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 
SM EN 590:2014

14 500,00 lei

4 09100000-0 Gaz petrolier lichefiat 
(GPL) 700 lit.

Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referințe. 
SM SR EN 589:2011

10 759,25 lei

Termenul de livrare: Ianuarie – Decembrie 2023; Locul livrării: Stațiile Peco ale furnizorului.

Total fără TVA 1 352 737,58 lei

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:anastasia.ionel@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicita-
te se indică în lei moldovenești, cu două cifre zecimale după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată co-
respunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor 
erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura 
de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării 
informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația 
standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documenta-
ția standard, Termenul de valabilitate - 60 zile  din data li-
mită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură 
electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără 
TVA

Completat  în conformitate cu Anexa nr.9  din Documenta-
ția standard - în original, emisă de o bancă comercială; Ter-
men de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al 
ofertei – 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. 
Nu acceptă transfer pe contul ANP

Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documenta-
ția standard – confirmat prin semnătură electronică;

Specificații de preț Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documenta-
ția standard – confirmat prin semnătură electronică;

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin sem-
nătură electronică;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe pri-
mul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la 
solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplini-
rea tuturor criteriilor de calificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara 
plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont, copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;

Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății impozite-
lor, contribuțiilor

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal;

Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectora-
tului Fiscal al Republicii Moldova, copie,  confirmată prin 
semnătură electronică;

Licența de activitate Copie,  confirmată prin semnătură electronică;
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Certificat de conformitate-eliberat de Organismul 
Național de Verificare a conformității produselor Copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Lista stațiilor PECO Copie,  confirmată prin semnătură electronică;
Declarație privind confirmarea identității beneficia-
rilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația con-
damnării  pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă și/sau spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțe-
lor nr.145 din 24.11.2020, copie,  confirmată prin semnătu-
ră electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma contractului 
(în cazul semnării contractului)

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă 
la data de 31.12.2023. Nu se acceptă transfer pe contul 
ANP.

Informații privind asocierea Completat în conformitate cu Anexa nr.11 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Completat în conformitate cu Anexa nr.12 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Completat în conformitate cu Anexa nr.13 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului

Completat în conformitate cu Anexa nr.14 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Lista subcontractanților și partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

Completat în conformitate cu Anexa nr.15 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Angajament terţ susţinător financiar Completat în conformitate cu Anexa nr.16 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declaraţie terţ susţinător financiar Completat în conformitate cu Anexa nr.17 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici

Completat în conformitate cu Anexa nr.18 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declaraţie terţ susţinător tehnic Completat în conformitate cu Anexa nr.19 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declaraţie terţ susţinător profesional Completat în conformitate cu Anexa nr.20 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

1. Locul destinaţiei finale îl constituie localitățile: Stațiile peco ale furnizorului.

2. Cerințe obligatorii: 

1.1. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor.

1.2. Ofertantul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin 
intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate la 
pct. 1.

1.3. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante.

1.4. Prețul a unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discoun-
tului ofertat.

1.5. Se va prezenta lista completă privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte că ofertantul deține 
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stații de alimentare în localitățile enunțate la pct. 1.

1.6. Furnizorul va asigura autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare 
card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora.

1.7. Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informaţiilor privind situaţia detali-
ată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său.

1.8. Posibilitatea de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru 
fiecare card în parte.

1.9. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea aces-
tora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.

1.10. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate 
conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile sus-mentionate.

1.11. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se vor prezenta în Anexa nr. 22 condiţiile 
tehnice de calitate și metodele de determinare a produselor, având la bază standarde și omologări naţionale sau interna-
ţionale. 

2. Cerinţe privind propunerea financiară

2.1. În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta va fi prezentată în conformitate cu Anexa nr. 23. Prețul uni-
tar ofertat va constitui prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toată 
rețeaua de distribuție în decurs de 15 zile pîna la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la 
care se aplică un discount. 

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

                  

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1 – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru prima zi; 

M2  – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru a doua zi;

M15 – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru a cincisprezecea zi;

D% – reprezintă discount-ul aplicat.

2.2. Discount-ul va fi specificat expres în ofertă și ulterior în contract, rămânând neschimbat pe întreaga

perioadă de valabilitate al acestuia. 

3. Furnizorul va asigura:

- personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare);

- configurarea cardului pe tipul carburantului;

- asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămîna, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea 
cardurilor pentru carburant, Furnizorul sa fie în măsura să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil.
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4. Alte prevederi:

4.1. Furnizorul va specifica daca toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile de benzinărie situate în localitățile 
menționate la pct. 1;

4.2. Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului;

4.3. Furnizorul va factura contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei 
centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare 
card în parte va fi însoțita de un raport de consum care va conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe 
fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general 
de carburant după fiecare tranzacție;

4.4. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri;

4.5. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza pre-
vederilor normative;

4.6. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoarea contractului și respectiv de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

IV. Alte informații:

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

16.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organiza-
ției Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare în JOUE)

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Produse alimentare (conserve din carne de porc înăbușită)  

Nr. 43 din 11.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -775/ 022 - 409 -709

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Bradu Victoria, 022 - 409 -775

victoria.bradu@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod  
CPV

Denumirea bunu-
rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

(pentru fiecare lot în parte)

1 15131000-5 Conserve din carne 
de porc înăbușită 5 000 kg.

Standard de referință: HG 624/2020.

Caracteristici tehnice principale:

• Masa netă 1/300gr – 1/700 gr.

• Calitate superioară. Fără oase.

• Cu conținutul de carne minimum 
60%.

• Ambalat în recipiente din materiale 
admise pentru contact cu produsele 
alimentare, conform actelor normative 
în vigoare. 

Cutii metalice / borcane din sticlă - am-
balate în cutii de carton.

• Termen de valabilitate nu mai puțin 
de 32 luni, din momentul livrării.

• Ofertanții vor prezenta mostrele în 
decurs de 1 zi de la data deschiderii 
ofertelor (cel puțin 2 buc.) – la solicita-
re.

500 000,00 lei

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului la trezorerie.

Locul livrării : Depozitul ANP, mun. Chișinău, str. Petricani 88. Timpul de livrare : ora 8.00 : 16.00.

Total fără TVA 500 000,00 lei

Total cu TVA 600 000,00 lei

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

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

R Nu 

□  Da 

Prestarea serviciului este rezer-
vată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte adminis-
trative

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicita-
te se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată co-
respunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor 
erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura 
de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării 
informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confir-
mat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei
Completat  în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, Terme-
nul de valabilitate - 30 zile  din data limită de depunere a ofertelor - confir-
mat prin semnătură electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea 
ofertei fără TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Documentația standard - în ori-
ginal, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu peri-
oada de valabilitate al ofertei - 30 zile din data limită de depunere a oferte-
lor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - con-
firmat prin semnătură electronică;

Specificații de preț

Completat  în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard – con-
firmat prin semnătură electronică;

Prețul unitar ofertat, pe fiecare lot, va fi rotunjit până la zeci, după virgu-
lă.

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electroni-
că;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe 
primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la 
solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplini-
rea tuturor criteriilor de calificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara 
plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confirmată prin semnătură 
electronică;
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Dovada înregistrării juridice Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice – copie,  confirmată prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform ce-
rințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - copie,  confirmată prin 
semnătură electronică;

Act ce ar confirma calitatea / conformita-
tea / inofensivitatea

Eliberat de organul abilitat - confirmat prin semnătură electronică;

Autorizaţie sanitară de funcţionare Eliberată de organul abilitat - copie, confirmată prin semnătură electronică;

Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţi-
onare al transportului auto Eliberată de organul abilitat - copie, confirmată prin semnătură electronică;

Mostre La solicitarea în decurs de 1 zi de la data deschiderii (cel puțin 2 buc.)

Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organi-
zaţii sau grupări criminale, pentru corup-
ţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 
24.11.2020, copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma 
contractului (în cazul semnării contrac-
tului)

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard - emisă 
de o bancă comercială, confirmat prin semnătură electronică;

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 
31.12.2022. 

 Nu se acceptă transfer pe contul ANP.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anun-
țului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de 
intenție

14.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

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

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Produse alimentare în divers sortiment (orez și hrișcă)  

Nr. 42 din 11.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -775/ 022 - 409 -709

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Bradu Victoria, 022 - 409 -775

victoria.bradu@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod  
CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

(pentru fiecare lot în 
parte)

1 15613300-1 Hrișcă 4 500 kg.

Hrișcă cu bob întreg. Calitatea I. În ambalaj de max. 50 kg.

Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, din momentul li-
vrării. Ambalat în recipiente din materiale admise pentru contact 
cu produsele alimentare, conform actelor normative în vigoare. 
Standard de referință – H.G. nr. 291 din 22.04.2014. Copia actului 
ce confirmă calitatea / conformitatea / inofensivitatea produse-
lor, confirmată prin semnătura electronică. Ofertanții vor prezen-
ta mostrele în decurs de 1 zi de la data deschiderii ofertelor (cel 
puțin 1 kg) – la solicitare.

146 250,00 lei

2 15614100-6 Orez cu bob lung 8 500 kg.

Orez cu bob lung, șlefuit, întreg. Calitatea  I, în ambalaj de max. 
50 kg.

Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, din momentul li-
vrării. Ambalat în recipiente din materiale admise pentru contact 
cu produsele alimentare, conform actelor normative în vigoare. 
Standard de referință – H.G. nr. 291 din 22.04.2014.

Copia actului ce confirmă calitatea / conformitatea / inofensivi-
tatea produselor, confirmată prin semnătura electronică. Ofer-
tanții vor prezenta mostrele în decurs de 1 zi de la data deschi-
derii ofertelor (cel puțin 1 kg) – la solicitare.

148 750,00 lei

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului la trezorerie.

Locul livrării : Depozitul ANP, mun. Chișinău, str. Petricani 88. Timpul de livrare : ora 8.00 : 16.00.

Total fără TVA 295 500,00 lei

Total cu TVA 354 000,00 lei

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

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

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicita-
te se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată cores-
punzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, 
oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura 
de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării 
informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confir-
mat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei
Completat  în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, Terme-
nul de valabilitate - 30 zile  din data limită de depunere a ofertelor - confir-
mat prin semnătură electronică;

Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - con-
firmat prin semnătură electronică;

Specificații de preț
Completat  în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard – con-
firmat prin semnătură electronică;

Prețul unitar ofertat, pe fiecare lot, va fi rotunjit până la zeci, după virgulă.

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electroni-
că;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe 
primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la 
solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplini-
rea tuturor criteriilor de calificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara 
plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confirmată prin semnătură 
electronică;

Dovada înregistrării juridice Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice – copie,  confirmată prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform ce-
rințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - copie,  confirmată prin 
semnătură electronică;

Act ce ar confirma calitatea / conformita-
tea / inofensivitatea

Eliberat de organul abilitat - confirmat prin semnătură electronică;

Autorizaţie sanitară de funcţionare Eliberată de organul abilitat - copie, confirmată prin semnătură electronică;

Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţi-
onare al transportului auto Eliberată de organul abilitat - copie, confirmată prin semnătură electronică;
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Mostre La solicitarea în decurs de 1 zi de la data deschiderii (cel puțin 1kg)

Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organi-
zaţii sau grupări criminale, pentru corup-
ţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 
24.11.2020, copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma 
contractului (în cazul semnării contrac-
tului)

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard - emisă 
de o bancă comercială, confirmat prin semnătură electronică;

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 
31.12.2022. 

 Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anun-
țului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de 
intenție

14.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

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

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Servicii internet pentru secțiile/direcțiile de asistență socială (pentru anul 2023)

Nr.6 din 11.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale

IDNO 1021601000115

Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 2

Numărul de telefon/fax 022 268 809

Adresa de e-mail a autorității contractante secretariat@social.gov  

Pagina web oficială a autorității contractante www.social.gov.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana Cucereanu, tel.022 268 809
diana.cucereanu@social.gov.md  

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

https://mtender.gov.md/ 

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

Autoritate Publică Centrală

II. Informații despre obiectul achiziției

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea ser-

viciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1.

72
40

00
00

-4

Lot 1. Servicii 
internet pen-
tru secțiile/ 
direcțiile de 
asistență so-

cială

1 serviciu/ 
12 luni

Compania prestator de servicii de acces la rețeaua Internet trebuie să 
conecteze toate locurile de munca din localitățile indicate cu următo-
rii parametrii tehnici:
1) Pentru locul de munca asistentului social tip 1: Prestarea servi-
ciilor – 24 ore/365 zile Trafic – nelimitat Viteza de tip „upload” – min 
1 Mbps Viteza de tip „download” – min 10 Mbps Interfața pentru 
conectarea echipamentului utilizatorului – Ethernet.
2) Pentru locul de munca asistentului social/oficiul teritorial tip 2: 
Prestarea serviciilor – 24 ore/365 zile Trafic – nelimitat Viteza de tip 
„upload” – min 50 Mbps Viteza de tip „download” – min 50 Mbps In-
terfața pentru conectarea echipamentului utilizatorului – Ethernet.  
Tip de echipament pentru conectarea – Router; IP adresa - statică

2223000,00

• Viteza pentru upload/download este indicată pentru resursele 
segmentului rețelei Internet din Republica Moldova.

• Trafic nelimitat.

• Se solicită conectarea tuturor punctelor prin conexiuni liniare 
fizice. În ofertă va fi indicat tipul conexiunii pentru fiecare punct.

• Echipamentul necesar urmează a fi inclus în suma totală a ofertei 
si la necesitate înlocuirea echipamentelor defectate in timp de 
72 ore din contul companiei prestatoare de servicii pe toata 
durata contractului.

• Termen de conectare – până la 31.12.2023.

• Calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie nu mai puțin de 99%.

Servicii suport tehnic 8 ore/5 zile.

mailto:secretariat@social.gov
http://www.social.gov.md
mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
https://mtender.gov.md/
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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 progra-
me 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

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de in-
tenție

Noimebrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante 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 fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Servicii de consultanță pentru administrarea/ gestionarea serviciilor de asistență telefonică gratuită (pentru anul 2023)

Nr.7 din 11.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
IDNO 1021601000115
Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 2
Numărul de telefon/fax 022 268 809
Adresa de e-mail a autorității contractante secretariat@social.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante www.social.gov.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Diana Cucereanu, tel.022 268 809

diana.cucereanu@social.gov.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate Publică Centrală

II. Informații despre obiectul achiziției

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1

75
20

00
00

-8 Servicii de consultanță 
pentru administrarea/ 
gestionarea serviciilor 
de asistență telefonică 

gratuită

1 serviciu/

12 luni

Serviciul de asistență telefonică 
gratuită pentru victimele violenței 
în familie și violenței împăotriva 
femeilor

873600,00

2 1 serviciu/ 
12 luni

Serviciul de asistență telefonică 
gratuită pentru persoanele cu diza-
bilități

896200,00

3 1 serviciu/ 
12 luni

Serviciul de asistență telefonică gra-
tuită pentru copii 896300,00

 
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 progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

mailto:secretariat@social.gov.md
http://www.social.gov.md
mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
https://mtender.gov.md/
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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

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de in-
tenție

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante 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 fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Servicii de asigurare a funcționalității Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiu-

nilor, mun.Bălți (pentru anul 2023)

Nr.8 din 11.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
IDNO 1021601000115
Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 2
Numărul de telefon/fax 022 268 809
Adresa de e-mail a autorității contractante secretariat@social.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante www.social.gov.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Diana Cucereanu, tel.022 268 809

diana.cucereanu@social.gov.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate Publică Centrală

II. Informații despre obiectul achiziției

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V

Denumirea serviciilor
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1

75
20

00
00

-8 Servicii de asigurare a func-
ționalității Centrului regional 
de asistență integrată a copii-
lor victime/martori ai infracți-
unilor, mun.Bălți

1 Serviciu/ 
12 luni

Servicii de organizare și 
funcționare a Centrului regi-
onal de asistență integrată a 
copiilor victime/ martori ai 
infracțiunilor și a Standardelor 
minime de calitate

1443200,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

mailto:secretariat@social.gov.md
http://www.social.gov.md
mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
https://mtender.gov.md/


39

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de in-
tenție

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante 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 fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală 
Teritorială Botanica

IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax 0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Tipul autorității contractante: 

Instituția medico-sanitară publică.

Obiectul principal de activitate: 

Prestarea serviciilor medicale 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură (buc)
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 85100000-0 Servicii 
medicale: 1200 Consultatia medicului specialist rabiolog - consul-

tația medicului specialist 108000

2 800 Injecţie intramusculară (DT) - în cadrul acordării con-
sultațiilor medicului rabiolog 12000

3 50
Pansament (cu medicamente) – la prima adresare 
directă a pacientului, de urgenţă, în cadrul acordarii 
consultațiilor medicului rabiolog

2100

4 1100 Consultatia medicului specialist surdolog - consul-
tația medicului specialist 99000

5 1000 Acumetrie fonică - examen audiologic 6000

6 1000 Audiometria instrumentală - examen audiologic 6000

7 1000 Audiometrie tonală liminară - examen audiologic 26000

8 200 Audiometrie tonală supraliminară - examen audio-
logic 2400

9 600 Ecoencefalografia ( Eco-Es, M Eco) 13800

10 250 Examen ecografic al encefalului prin fontanelă sau 
orificiu trepanat +Doppler - investigații ecografice 17500

11 300 TPHA  (sifilis)- investigaii imunologice 13500

mailto:amtbotanica@ms.md
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12 10 Determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum, 
IgM, ELISA determinarea parametrilor imunologici 410

13 300 Determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum, 
Ig G, ELISA -determinarea parametrilor imunologici 12300

14 300 RPR- determinarea parametrilor imunologici 5400

15 200

Reacția imunoenzimatică la infecțiile sexual trans-
misibile  (micoplasma Homenis, ureaplazma ure-
aliticum, hlamidia trachomatis), Elisa-Investigații 
serologice

17000

16 5 Cercetarea bacteriologică la yersinioză mase fecale 
- Investigații bacteriologice 720

17 100 Cercetarea bacteriologică a substratului la candid-
omicoză- Investigații bacteriologice 7000

18 160
Cercetarea bacteriologică a organelor respiratorii 
prin metoda cantitativă (sputa, LBA, AET)  - Investi-
gații bacteriologice

51680

19 30 Cercetarea bacteriologica a  plagilor - Investigații 
bacteriologice 4530

20 100 Cercetarea bacteriologica a eliminarilor din ochi - In-
vestigații bacteriologice 13400

21 100 Cercetarea bacteriologica a eliminarilor din urechi - 
Investigații bacteriologice 17900

22 1000
Cercetarea bacteriologica a eliminărilor  organelor 
de reproducție - determinarea parametrilor bacte-
riologici

132000

23 30 Investigarea bacteriologica sângelui la sterilitate  - 
investigații bacteriologice 9660

24 1300
Investigarea bacteriologica a  eliminărilor din căile 
respiratorii  - determinarea parametrilor bactertio-
logici

249600

25 5 Cercetarea bacteriologică  la stafilococi (eliminări 
nazofaringe) - Investigații bacteriologice 675

26 400 Investigarea bacteriologică a biosubstratului la gon-
oree- determinarea parametrilor bacteriologici 34000

27 400
Investigarea bacteriologică a biosubstratului la tri-
homoniază -determinarea parametrilor bacteriolo-
gici

32000

28 150 Cercetarea bacteriologica a dismicrobismului intes-
tinal - Investigații bacteriologice 63600

29 50 Cercetarea bacteriologica la difterie - investigatii 
bacteriologice 11000

30 5 Cercetarea bacteriologica la tusea convulsiva si par-
apertusis  - investigatii bacteriologice 535

31 5 Cercetarea bacteriologica la meningococi  - investi-
gatii bacteriologice 825

32 300
Cercetarea bacteriologica la agenti patogeni sal-
monela, shigela (mase fecale) -investigatii bacteri-
ologice

65100

33 50
Cercetarea bacteriologica la agenti condiționat 
patogeni (mase fecale), metoda clasica - investigatii 
bacteriologice

14100

34 30 Cercetarea bacteriologica a maselor fecale la holera 
-investigatii bacteriologice 4530

35 2000 Investigația bacteriologică a urinei - investigatii 
bacteriologice 286000
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36 4000
Aprecierea sensibilităţii microorganismelor la 
preparate antimicrobiene, (metoda  disc difuzie) -6 
preparate investigații bactertiologice

64000

37 30 Prelevarea și examinarea la demodecoza a raclatului 
cutanat – investigații parazitologice speciale 330

38 90
Teste de salubritate. Determinarea numărului de mi-
croorganisme aerobe și bacterii coliforme -servicii 
sanitro-microbiologice

11430

39 90
Teste de salubritate. Determinarea  Enterobacteria-
ceae și  Staphylococcus aureus - servicii sanitro-mi-
crobiologice

12690

40 12

Aerul din incaperi închise. Determinarea numărului 
total de microorganisme aerobe, Staphylococcus 
aureus și fungi prin  metoda de aspiratie- servicii 
sanitro-microbiologice

804

41 60 Sterilitate. Material pentru pansament, instrumen-
tar medical reutilizabil - investigatii de laborator 3600

42 2

Evaluarea rezultatelor masurăriilor instrumentale 
si analizelor de laborator sanitaro-chimice (la un 
obiect) cu intocmirea documentelor respective - 
investigatii de laborator

468

43 2 Prelevarea probelor de laborator in institutie medi-
cala si farmaceutica - Investigatii de laborator 164

44 5 Radioscopia si radiografia esofagului – 11x14in 
(27x35)-1 in regim digital - investigatii radiologice 785

45 30
Radioscopia si radiografia stomacului – 
11x14in(27x35)-2 in regim digital - investigatii ra-
diologice

6060

46 5
Radioscopia si radiografia intestinului subtire – 
11x14in (27x35)-2 in regim digital - Investigatii 
radiologice

1005

47 150 Irigoscopia 23×40cm – 35,6×35,6cm -2 investigații 
radiologice 16350

48 1000 Osteodensitometria computerizată- investigații 
radiologice 121 000

49 5 Cistoscopia  - Investigatii radiologice 580

50 50 Identificarea  microorganismelor genul Streptoco-
cus- investigații serologice 6350

51 30
Determinarea calitativa a anticorpilor (IgM, IgG) 
catre Borditella pertusis in ser sau plasmă RIE* - In-
vestigatii serologice

4560

52 180 Reactia imunoenzimatica la borelioza Lyme (Elisa) 
Ig G - investigatii serologice 15840

53 180 Reactia imunoenzimatica la borelioza Lyme (Elisa) Ig 
M - investigatii serologice 15840

54 5 Reactia imunoenzimatica in rubeola (IgM) - investi-
gatii serologice 445

55 5
Determinarea cantitativa sau semnificativa a anti-
corpilor fața de virusul rujeolei in ser sau pasms prin 
RIE - investigatii serologice

730

56 3 Reactia imunoenzimatica la yersinioza IgM (ELISA) - 
investigatii serologice 426

57 3 Reactia imunoenzimatica la yersinioza IgG (ELISA) - 
investigatii serologice 426

58 3 Reactia imunoenzimatica la yersinioza IgA (ELISA) - 
Investigatii serologice 426
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59 80 Determinarea anticorpilor Ig M anti EBV-VCA - inves-
tigatii serologice 3360

60 80 Determinarea anticorpilor  Ig G anti EBV-VCA - inves-
tigatii serologice 3360

61 80 Determinarea anticorpilor  Ig G anti EBV-EA-D - in-
vestigatii serologice 3360

62 80 Determinarea anticorpilor  Ig G anti EBV-EB-NA - in-
vestigatii serologice 3360

63 20 Reactia imunoenzimatica in oreion (IgM) - Investi-
gatii serologice 1700

64 50

Examinarea serului sanguin (ELISA) la infectiile 
parazitare (echinococoza, toxocaroza, trichineloza, 
cisticercoza, toxoplasmoza, lamblioza, ascaridoza, 
strongyloidoza, schistosomoza, tenioza, fascioloza 
hepatica, opistorhoza etc.) - investigatii serologice

4500

65 5 Reacția Western-Blot la borelioza - investigatii sero-
logice 2570

66 20 Determinarea anticorpilor anti- SARS-CoV-2 Ig G, 
ELISA 5 860

67 600
Detectarea anticorpilor antieritrocitari incompleți 
(imuni), metoda în tub, cu panel eritrocitar din 3 
celule test

45600

68 20
Identificarea  anticorpilor antieritrocitari incompleți 
(imuni), metoda în tub, cu panel eritrocitar din 11 
celule test

3120

69 20 Titrare la anticorpi antieritrocitari prin testul anti-
globulinic indirect 2240

70 20 Recoltarea sîngelui din venă (cu folosirea articolelor 
de ustensilă pentru diverse investigaţii) 300

71 30 Determinarea fenotipului grupului sangvin după 
sistemele Rhesus  şi Kell, proba antigenică în gel 3240

72 100 Determinarea imunoglobulinei A, ELISA-determin-
area parametrilor imunologici 7 000

73 100 Determinarea imunoglobulinei M, ELISA -determin-
area parametrilor imunologici 6 900

74 100 Determinarea imunoglobulinei G, ELISA -determin-
area parametrilor imunologici 7 000

75 50

Investigația sângelui la marcherii serologici ai 
infecției HIV-SIDA prin metoda imunoenzimatică 
ELISA, cu eliberarea certificatului formular HIV 08 
”Certificat medical privind examinarea la marche-
rii serologici ai virusului imunodeficienței umane 
(HIV)”-investigații serologice

2 000

76 200 Body- pletismografia - diagnostic funcțional 29 800

77 50 Biopsia din tumora pielii- operație piele 10 450

78 50 Dermatoscopia- operație piele 2 000

    Suma totală 1772294
 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □ V

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

Nu □ V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea con-
tractului:

Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor 
solicitate, pe lot 

 
 
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □ V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 11 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Numărul de telefon/fax 022 387236, 022 387238
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria.tohatin@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante tohatin.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiectare 

sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9
Lucrări de reparație capitală a 

străzilor Păcii, M.Eminescu, Vadul 
lui Vodă, s. Tohatin, mun. Chișinău

Conform lis-
tei cu cantită-
țile de lucrări

Conform devizului/
proiectului 3 206 575 

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
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III. Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 10.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produse-
lor Nealimentare și Protecția Consumatorilor

IDNO 1008601000846
Adresa MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78
Numărul de telefon/fax (+373-22) 501-981
Adresa de e-mail a autorității contractante secretariat@isspnpc.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.consumator.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olesea Grati, tel. (+373-22) 501-962
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bu-

nurilor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 34110000-1
Lotul nr. 1

Autoturism
unități Autoturism (tip SUV)

364800,00

lei

n 34110000-1
Lotul nr. 2

Autoturism
unități

Autoturism (tip Camion) 471000,00

lei

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

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

Nu 

 

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

Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

Alte informații:

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

Noiembrie 2022

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Căușeni
IDNO 1003608150033
Adresa Or.Căușeni,str Gagarin 54
Numărul de telefon/fax 0243 2-64-90
Adresa de e-mail ale autorității contractante srcauseni@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Iurie Barcari  068781748
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție Medico-Sanitară Publică Spitalul 
Raional Căușeni

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 15331463-6 Fasole uscate 750kg Boabe întregi,calit.superioară 19440.00

2 15614100-6 orez 900kg Bob rotund întreg,șlefuit,calit.1 27225.00

3 15613000-8 hrișcă 900kg Bob întreg calit.superioară 41400.00

4 03211900-2 Făină  de porumb 1000kg Cal.superioară 14000,00

5 15613000-8 Crupe de mei 1000kg Cal.superioară 20000,00

6 15850000-1 Paste făinoase 1200kg 1.figurine,cl.1,cal.super.2.fedea scur-
tă,cl 1,calit.superioară

25200,00

7 15625000-5 Crupe de griș 600kg Cal.superioară 9000,00

8 15613000-8 Crupe de orz 1000kg Cal.superioară 12500,00

9 15613380-5 Fulgi de ovăs 1000kg fulgi 23500,00

10 15613000-8 Crupe de arpagaș 900kg Cal.superioară 11250,00

11 15613000-8 Crupe de grîu 900kg Sfărîmate,cal.superioară 11250,00

12 15613000-8 Crupe de grîu nr. 4(ar-
năut) 1000kg Cal.superioară 21000,00
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13 15331133-8 Mazăre uscată 750kg Boabe întregi 10125,00

14 15811100-7 Pîine din făină de grîu 18000kg 0,6kg/buc.feliat. 325980,00

14,1 15811100-7 Pîine din secară 7000kg 1.cal.1,0,6kg/buc.,feliat. 2.70% grîu și 
30% secară,cal.1,0,6kg/buc.feliat.

114310,00

15 15812000-3 covrigei 600kg .covrigei cu tărîțe,calit.superioară 26400,00

16 15612100-2 Făină de grîu 1000kg Cal.superioară 13600,00

17 15898000-9 Drojdii proaspete de 
panificație 15kg Pentru panificație 1815,00

18 15511100-4 Lapte de vaci 15000L 1.grăs.2,5%-1L,pungă.  214650,00

19 15511100-4 chefir 4000L Grăsime 2,5%-1L,pungă 77000,00

20 15542000-9 Brînză de vaci 2000kg 5% grăsime.(1-3)kg în cutie 174000,00

21 15530000-2 unt 2000kg Grăs.72,5%,produs din grăsimi ani-
maliere,în pachete de 200gr.

420000,00

22 15512000-2 smîntînă 800kg 15% grăsim.-0,5kg în pungă 44800,00

23 15221000-3 Pește congelat 3200kg Congelat fără cap(merluciu) 185600,00

24 15112130-6 Găină întreagă 13000kg Cal.superioară 637000,00

25 03142500-3 Ouă de găină 20000buc. Ouă de găină dietice 70000,00

26 15321000-4 Suc de mare limpezit 3500L Suc de mere limpezit 70000,00

27 15321000-4 Suc de fructe 3500L Mere,piersic cu miez 70000,00

28 15322100-2 Suc din roșii 1500L Cu miez 22800,00

29 15332200-6 magiun 600kg Mere,prune,gutuie,piersici,caise,bor-
can 0,7kg

27600,00

30 03221221-1 Mazăre verde 1000kg Conservată în borcane 200-700gr. 52000,00

31 15331428-3 Pastă din roșii 600kg De 25%,borcan 0,7L 42000,00

32 15421000-5 Ulei vegetal 1600L Din floarea soarelui rafinat,deodorant 84000,00

33 15893200-6 Peltea(chiseli) 700kg chiseli 53200,00

34 15863200-7 ceai 150kg Calit.1,negru,în pungi 250-300gr. 26250,00

35 15332410-1 Fructe uscate(asorti) 400kg În pungi 34800,00

36 15831200-4 Zahăr tos 3000kg Din sfeclă de zahăr 82500,00

37 15872400-5 Sare iodată 750kg Sare iodată 6750,00

38 15870000-7 Sare de lămîe 7kg În pungi 1400,00

39 15800000-6
Bicarbonat de 
natriu(sodă de mîn-
cat)

400kg Pachet de 0,5kg
10800,00

40 15872200-3 Oțet de masă 400L De 6% 4600,00

41 15872200-3 Foi de dafin 8kg În pungi 2000,00

42 15811100-4 Amestec uscat(lapte) 100kg p/u sugaci de la 1-12 luni 10000,00    

43 15872200-3 Acid acetic 2L 70% 170,00

Valoarea estimativă totală 3 151 915.00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț

II. Alte informații:

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

14.11.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 11.11..2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
IDNO 1003600152558
Adresa mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, 38
Numărul de telefon/fax 022-29-26-52; 022-24-36-98
Adresa de e-mail ale autorității contractante arhanghel_mihail@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://www.spital.arhanghelmihail.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Oxana Palancica, șef secția achiziții publice, 

tel: 022-24-36-98; achizitii.sfam@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

Spital Clinic Municipal

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

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

fără TVA

1 15811100-7 Pâine din făină de grâu 
cal. superioară

13 000 kg Pâine din făină de grâu cal. 
superioară

168480

2 15811100-7 Pâine de secară 11 000 kg Pâine de secară 142560

3 15811200-8 Chifle cu mac/susan 8 000 buc Chifle cu mac/susan 25920

4 15820000-2 Biscuiți dietetici 800 kg Biscuiți dietetici 19200

5 15820000-2 Covrigei 800 kg Covrigei 20736

6 15851100-9 Paste făinoase 900 kg Paste făinoase 32400

7 15851100-9 Fidea cu ou 700 kg Fidea cu ou 25200

8 15800000-6 Mușchi de vită 1 200 kg Mușchi de vită 242400

9 15800000-6 Pulpe de găină 3 000 kg Pulpe de găină 144000

10 15800000-6 Piept de găină 2 800 kg Piept de găină 229600

11 15800000-6 Ouă de găină dietetice 45000 buc Ouă de găină dietetice 180000

12 15800000-6 Merluciu congelat 2 400 kg Merluciu congelat 119952

13 15800000-6 Crupe de hrișcă 1000 kg Crupe de hrișcă 41000

14 15800000-6 Crupe de orez 1 100 kg Crupe de orez 28380

15
15800000-6 Fulgi de ovăz mărunțiți, 

de fierbere rapidă 4-5 
minute

1 100 kg Fulgi de ovăz mărunțiți, de 
fierbere rapidă 4-5 minute

23980

16 15800000-6 Crupe de griș 1 000 kg Crupe de griș 16690

17 15800000-6 Crupe de orz mărunțit 1 200 kg Crupe de orz mărunțit 13392

http://www.spital.arhanghelmihail.md/
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18 15800000-6 Arpacaș de orz 
(Перловка)

500 kg Arpacaș de orz (Перловка) 5575

19 15800000-6 Crupe de grâu 1 000 kg Crupe de grâu 11150

20 15800000-6 Crupe de porumb 1 000 kg Crupe de porumb 15610

21 15800000-6 Crupe de mei 600 kg Crupe de mei 12516

22 15800000-6 Făină de grâu 2 000 kg Făină de grâu 22000

23 15800000-6 Ulei din floarea soarelui 2 000 L Ulei din floarea soarelui 73600

24 15831000-2 Zahăr, pachete 1 kg 1 800 kg Zahăr, pachete 1 kg 35640

25 15831000-2 Zahăr, pliculețe de 5gr. 1 000 kg Zahăr, pliculețe de 5gr. 36000

26 15800000-6 Fasole albe 700 kg Fasole albe 18809

27 15800000-6 Mazăre șlefuită 700 kg Mazăre șlefuită 7630

28 15800000-6 Mere uscate 400 kg Mere uscate 19944

29 15800000-6 Prune uscate 400 kg Prune uscate 23924

30 15800000-6 Stafide 10 kg Stafide 598

31 15800000-6 Măcieș uscat 450 kg Măcieș uscat 28260

32 15800000-6 Pastă de roșii 300 kg Pastă de roșii 11016

33 15800000-6 Mazăre verde conservată 200 kg Mazăre verde conservată 4370

34 15800000-6 Magiun în asortiment 
(mere, caise,prune etc)

110 kg Magiun în asortiment 
(mere, caise,prune etc)

6308,5

35 15800000-6 Suc de fructe 2 300 L Suc de fructe 33166

36 15800000-6 Suc de tomate 800 L Suc de tomate 11536

37 15800000-6 Oțet de masă de 6% 40 L Oțet de masă de 6% 400

38 15800000-6 Ceai negru în pliculețe de 
2 gr.

180 kg Ceai negru în pliculețe de 
2 gr.

46800

39 15872400-5 Sare iodată 1 000 kg Sare iodată 12500

40 15841000-5 Cacao pudră extra, cali-
tate superioară

30 kg Cacao pudră extra, calitate 
superioară

6660

41 15898000-9 Drojdii de panificație us-
cate

4 kg Drojdii de panificație us-
cate

584   

42 15872100-2 Piper negru măcinat 1,5 kg Piper negru măcinat 366

43 15872100-2 Piper negru boabe 1 kg Piper negru boabe 350

44 15872300-4 Frunză de dafin 1,5 kg Frunză de dafin 331,5

45 15890000-3 Sare de lămîie 1,5 kg Sare de lămîie 282

46 15872300-4 Scorțișoară măcinată 1 kg Scorțișoară măcinată 195

47 15899000-6 Praf de copt 1 kg Praf de copt 139

48 15830000-5 Zahăr vanilat 1 kg Zahăr vanilat 110

1 920260,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare: cel mai mic preț și co-
respunderea parametrilor solicitați.

 
 
Alte informații:

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

noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 29/22 din 8 noiembrie 2022  
 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
(ADR Nord)

IDNO 1009601000267
Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasi-

le Alecsandri 8
Numărul de telefon/fax Tel: +373 231 2-56-46, 

Fax: +373 231 6-19-80
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

denis.gudumac@adrnord.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Documentația va putea fi obținută prin transmi-
terea unei solicitări la adresa de email: 

achizitii.adrnord@gmail.com

anunțurile vor fi plasate pe paginile web:

www.adrnord.md 

http://www.serviciilocale.md 

http://www.chamber.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

ADR Nord o instituție publică, al cărei fon-
dator este Ministerul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, constituită pentru imple-
mentarea politicii de dezvoltare regională la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.
 
 
 
 

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
mailto:achizitii.adrnord@gmail.com
http://www.adrnord.md
http://www.serviciilocale.md
http://www.chamber.md
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Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1

General

45453000-7

Special

45321000-3

Achiziționarea  
și contractarea 
lucrărilor pen-
tru implementa-
rea proiectului 
„Sporirea efici-
enței energetice 
a clădirii  Liceu-
lui teoretic „Di-
mitrie Cantemir” 
din mun. Bălți”

Una lu-
crare

Licitația publică va fi lansată în luna de-
cembrie 2022.

Proiectul este finanțat de către Uniunea 
Europeană prin intermediul proiectului 

„Modernizarea Serviciilor Publice Locale 
în Republica Moldova”.

Beneficiarul finanțării este Primăria Mu-
nicipiului Bălți, iar  ADR Nord, Moldova 
acționează ca Autoritate Contractantă în 
aceasta licitație.

Proiectul constă în reabilitarea unei clădiri 
existente și cuprinde lucrări și soluții de 
eficiență energetică și lucrări complimen-
tare eficienței energetice.

Acestea sunt următoarele:

	Arhitectură: lucrări de construc-
ție-montaj de finalizare a fațadei clădirii  
Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir” din 
mun. Bălți”

	Lucrări de montare a unui sistem fo-
tovoltaic

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Comisia de evaluare va selecta ofertan-
tul a cărui ofertă va fi determinată ca fi-
ind conformă cu criteriile administrative, 
economice și tehnice și a oferit cel mai 
mic preț.

Alte informații:

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

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică  □

Nu este cazul □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea lucrărilor va fi organizată în baza 

procedurii de Licitație internațională deschisă 
conform prevederilor Regulamentului GIZ Mol-
dova în domeniul Achizițiilor Publice

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din  10 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

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

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/ 

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. Obiecti-
vul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea și 
menţinerea stabilităţii preţurilor.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 09000000-3 Produse petroliere

11 000 litri Benzină Premium 95    310 708,33

2 000 litri Benzină Premium 95 
cu aditivi

     56 666,67

79 000 litri Motorină 2 096 791,67

2 000 litri Motorină cu aditivi      53 333,33

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

http://www.bnm.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md


59

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Achiziția urmează a fi efectuată 
prin procedura de Licitație Des-
chisă în conformitate cu prevede-
rile Legii Republicii Moldova pri-
vind achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015.

Prețul cel mai scăzut cu respecta-
rea cerințelor înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității 
profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și/sau profe-
sională.

Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care în JOUE)

Nu □+

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 8 din  10 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

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

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/ 

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. Obiecti-
vul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea și 
menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 09300000-2 Energie ter-
mică 600 Gcal Energie termică 1 712 500,00

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Achiziția urmează a fi efectuată în conformi-
tate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din 
Legea Republicii Moldova privind achizițiile 
publice nr. 131 din 03.07.2015.

http://www.bnm.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Alte informații:

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

Ianuarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care în JOUE)

Nu □+

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din  13 octombrie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Lozova
Localitate s.Lozova
IDNO 1008601000248
Adresa s.Lozova,r-nul Strășeni,str.Ștefan cel Mare nr.27
Număr de telefon/fax 0237 47236,0237 47238
E-mail secretariatlozova@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Botnaru Lilian, 076076010
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Administrare publică locală,servicii de administrare 
publică generală

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 X

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a muzeului din satul Lo-
zova. Etapa I .  

Anunțul de participare Nr.: 21062721
Data publicării: 02 septembrie 2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1662107348974

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662107348974
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1 din 22 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL CONSTRUCTIV GRUP
IDNO 1014600001470
Date de contact 

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

060208040;

constructivgrup@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, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație capitală 
a muzeului din satul Lozova. 

Etapa I .  

45454100-4
1 lucrare

Nr.74 din 
30.09.2022 560 642.66

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

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din  13 octombrie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Vorniceni
Localitate s.Vorniceni,r-nul Strășeni.
IDNO 1007601009923
Adresa s.Vorniceni,r-nul Strășeni,str.Sfatul Țării nr.6
Număr de telefon/fax 0237 46290,0237 46238
E-mail vorniceniprimaria2020@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Tofan Vasile
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Administrare publică locală,servicii de adminis-
trare publică generală

 
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 Procurarea materialelor de construcție (Beton C20/25) cu 
livrare la locul destinației în s.Vorniceni .  

Anunțul de participare Nr: 21061274

Data publicării: 08.08.2022

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1659963048737

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

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

Nr. oferte primite Total: 6 (Șase)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 6 (Șase)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659963048737
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 09 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C  ,,BETON  SERVICE” S.R.L
IDNO 1005600019705
Date de contact 

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

022 455-883;

beton.service@yahoo.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/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

LOTUL 1

  Procurarea materialelor de construcție (Beton C 20/25) cu livrare la locul destinației în

 s. Vorniceni.

1 Beton C20/25

(inclusiv servicii de transport)

44114100-3
680 m3

Nr.56 din 
20.09.2022

1115997,60

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

2. Alte informații:

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

Nu X        
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante
 
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1/1  din  12.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Holoșnița
Localitate mun. Soroca
IDNO 1007601001053
Adresa Satul Holoșnița
Număr de telefon/fax 078813193
E-mail primaria.holosnita@mail.ru
Adresa de internet marina.berladean@mail.ru
Persoana de contact Berladean Marina
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Licitație Publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri       
Servicii       
Lucrări  +

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente la Căminul Cultural din s. Holoșnița, 
r-nul Soroca

Anunțul de participare 21063711, ocds-b3wdp1-MD-1663160802322
Data publicării: 14.09.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21063711

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

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663160802322
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 04.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”ATANILA AGRO”
IDNO 1017600046366
Date de contact 

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

or. Criuleni s. Izbiste, telefon  069889557, e-mail: st-
anila.vova@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 inclusiv TVA (lei)

1 SRL ”STANILA AGRO” 45200000-9  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.2 din 
11.10.2022

964627,2  

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

4. Alte informații: 

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

Nu +       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din  10.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

Primaria comunei Iarova
Localitate s. Iarova
IDNO 1007601010699
Adresa s. Iarova  r-nul Soroca
Număr de telefon/fax 0230 76236 /0230 76455
E-mail crsoroca@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Chiriac Ivan
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Licitație Publică

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

Nu e cazul

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

Obiectul de achiziție Lucrări de renovare a retelei de iluminat public

Anunțul de participare 21063385, ocds-b3wdp1-MD-1662967522096

Data publicării: 12.09.2022

Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21062772

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

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

Nr. oferte primite Total:  3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:  
3

De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu

Pe cale electronică:  prin SIA RSAP
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “ENERGOLED”
IDNO 1015600000816
Date de contact 

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

 Mun. Chisinau str. Mircea cel Batrin 13/1 of 82, telefon 
069413773/022995452, e-mail: eenergoled@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 inclusiv TVA (lei)

1 SRL ENERGOLED 45300000-0  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.8 din 
12.10.2022

1066200.00  

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

4. Alte informații: 

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

Nu +       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    1      din 03 octombrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Alexeevca

Localitate s. Alexeevca, raionul Edineț, RM

IDNO 1007601009819

Adresa s. Alexeevca, raionul Edineț, RM

Număr de telefon/fax 067317990

E-mail primalexeevca@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Mihail Struc, primar, 069221335

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrari de renovare exterioara si interioare pentru cladirea Casei 
de Cultura din sat.Alexeevca, raionul Edinet

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1663062126968

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1663062126968?tab=contract-notice

Data publicării: 13.09.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 3

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663062126968
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1 din 03 octombrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L ‘VIC DAR COM’
IDNO 1022600023727
Date de contact 

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

obreja_i@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrari de renovare exterioara si 
interioare pentru cladirea Casei de 
Cultura din sat.Alexeevca, raionul 
Edinet

45200000-9 1 lucrări 06.10.2022 1130196,2

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1din_06 octombrie 2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Gordinești

Localitate s. Gordinești, raionul Edineț, RM

IDNO 1007601010127

Adresa s. Gordinești, raionul Edineț, RM

Număr de telefon/fax 068528624

E-mail albulilia@yandex.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Victor Gurău

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

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

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

Obiectul de achiziție Lotul nr.1 Dotarea bibliotecii Liceului Teoretic din s. Gordinești cu 
mobilier 
Lotul nr.2 Dotarea bibliotecii Liceului Teoretic din s. Gordinești cu 
sala media

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662983066120

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662983066120?tab=contract-notice

Data publicării:12.09.2022

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

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

Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 7
 

mailto:albulilia@yandex.ru
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
__1__ din 06 octombrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Nord-Garant SRL, BTS Pro SRL

IDNO 1010607003442, 1008600061565

Date de contact 

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

Lisu Mihail

Arcadie Topalo

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu□

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu□

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Dotarea bibliotecii Liceului Teoretic 

din s. Gordinești cu mobilier
39100000-3 1 set 32/13.10.2022 184740,00

2 Dotarea bibliotecii Liceului Teoretic 
din s. Gordinești cu sala media

39100000-3 1 set 33/13.10.2022 238 506,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Nr. 01 din 14.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante Primăria Răciula
Localitate s. Răciula, r. Călărași
IDNO 1007601007918
Adresa MD 4434, s. Răciula, r. Călărași
Număr de telefon/fax 060494635 / 024464238
E-mail primariaraciula@gmail.com
Adresa de internet -----
Persoana de contact David Maria
Tipul autorităţii contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 
altă formă de achiziţie comună)

Administraţie publică locală

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţ
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       
Lucrări □ X

Obiectul de achiziţie Reparaţia sectorului de drum de pe strada 31 august 1989 din s. 
Răciula

Anunţul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659607678243
Data publicării: 08.08.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659607678243?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziţii □ 
Licitaţie electronică □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
01 din 06.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC METNOX SRL
IDNO 1006600017133
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD 2003, mun. Chișinău, Durlești, str-la Codrilor 22/1 
of. 92 / 069832354 / metnoxsrl@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □X      Nu □       
Asociaţie de operatori economici  
(societate mixtă, consorţiu sau altele) 

Da □       Nu □ X     

Subcontractanţi
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □ X    
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Reparaţia sectorului de drum de pe 
strada 31 august 1989 din s. Răciula

45200000-9 1 nr. 29

12.10.2022

396006,70

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

4. Alte informaţii:

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

Nu □ X       
Da □        

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

Nu □ X       
Data (datele) și referinţa (referinţele) 
publicărilor:

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1   din_13.10.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante primaria
Localitate Comuna Baltata raionul Criuleni
IDNO 1007601009646
Adresa s. Baltata r-l Criuleni str Scolinaia 12
Număr de telefon/fax 024892212    024892838
E-mail primariabaltata@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Ciubotaru Zinaida 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

 Institutie publica ; Servicii de administratie publica 

 
 
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)

Valorea estimata a serviciilor

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii v       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de elaborarea planului urbanistic general 

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662106753646

 

Data publicării: 05.09.2022

Link:  achizitii .md

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: doua 

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: doua

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662106753646
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. _1 din _23.09_ 2022_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Urban – Design S.R.L.

IDNO 1007606003373

Date de contact 

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

069118776  arhtaranu@yahoo.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Urban – Design S.R.L. 71410000-5 lei 2022-
0000001234

din  07.10.2022

325705.20

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

2. Alte informații:

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

Nu v        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21062258 din 11.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1007601009716
Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a
Număr de telefon/fax 022 44 53 87/ 022 44 13 29
E-mail dets_riscani@mail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact Negru Ludmila 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

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

Obiectul de achiziție Utilaj tehnologic şi de uz gospodăresc pentru instituțiile subordo-
nate

Anunțul de participare Nr.: 21062258

Data publicării: 25.08.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661415406502?tab=contract-notice

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

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

Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
”BTS PRO”SRL
”Eleamag”SRL
”Inoxplus”SRL
”Alex Standard”SRL
”ELPO”SRL
”Metancor Com”SRL
”Burhanox”SRL

De la operatori economici dintr-un alt stat:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.01/15-506 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Eleamag”SRL
IDNO Moroz Eugeniu
Date de contact 

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

eleamag@mail.ru

079120977
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1 Mașină de spălat rufe 

(IET ”M.Lomonosov”,Gm.93 Hulboaca)

39700000-9 2 buc

90 din 
27.09.2022

33360,00

2 Lot 6 Frigider tip1

(IET 37,64,80,88, 105,129, LT”M.Sadoveanu”, 
LT”M.Cervantes”, LT”V.Levschi”)

39700000-9 13 buc

102648,00

3 Lot 12 Uscător pentru mîini

 (IET M.Lomonosov)

39700000-9 3 buc
3564,00

Denumire ”Inoxplus”SRL
IDNO 1011600039984
Date de contact 

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

tendere@inoxplus.md

078262888
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:

mailto:eleamag@mail.ru
mailto:tendere@inoxplus.md
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Nr. 
crt.

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

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 8 Maşină de spălat vase

(IET 47,51,146, șc.aux.nr.6, IET”M.Lomonosov”)

39700000-9 6 buc

89 din 
27.09.2022

32080,00

2 Lot 9 Cîntare electrice

Cîntar electrcic de mărfuri 10kg

(IET 47,64,80,81, 146) 

39700000-9 3 buc

28720,00
Cîntar electrcic de mărfuri 100kg

(IET 47,64,127, 146)

39700000-9 7 buc

3 Lot 11 Fier de calcat

(IET 88,136)

39700000-9 2 buc
3250,00

4 Lot 13 Stelaj și masă inox IET ”M.Lomonosov” 39700000-9 15 buc 72443,42

Denumire ”ELPO”SRL
IDNO 1004600009903
Date de contact 

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

andrei.coscodan@elpo.md

079778077
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/ Unita-
te de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 10 Condiţioner

((IET ”M.Lomonosov”)

39700000-9 1 buc 91 din 
27.09.2022

12582,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:andrei.coscodan@elpo.md
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 21062470 din 11.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1007601009716
Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a
Număr de telefon/fax 022 44 53 87/ 022 44 13 29
E-mail dets_riscani@mail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact Negru Ludmila 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție de stat

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □  
Servicii □

Obiectul de achiziție Mobilier pentru instituțiile  subordonate                  
Anunțul de participare Nr.: 21062470

Data publicării: 29.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661777260785?tab=contract-notice

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

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

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
SC“Anstelux”SRL
“Taticol”SRL
“Viagranda”SRL
”Magda”SRL
”Androni-Lex”SRL
”Limani-Grup”SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:



83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.01/15-533 din 29.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC“Anstelux”SRL
IDNO 1004600022962
Date de contact 

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

stelaanghel@mail.ru

069852060
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 2

95 din 
06.10.2022

Dulap pentru registre 39100000-3 1 buc

19410,00
Dulap pentru documente cu sticlă 2 buc

Dulap pentru documente 1 buc

Dulap cu nișă 1 buc

2 Lotul 17

Set bucătărie pentru veselă 39100000-3 4 buc
136000,00

Set bucătărie 39100000-3 4 buc

3 Lotul 18

Masa pentru distribuirea hranei 39100000-3 4 buc
12000,00

Masă de călcat 39100000-3 1 buc

4 Lotul 22

Set de mobilă cabinetul metodic 39100000-3 1 buc 75600,00

Denumire “Viagranda”SRL
IDNO 1016600020240
Date de contact 

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

capitalex@mail.ru

069302805
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
 

mailto:stelaanghel@mail.ru
mailto:capitalex@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 3

Dulap pentru păstrarea detergentilor 1 39100000-3 5 buc

92 din 
06.10.2022

25080,00Dulap pentru păstrarea detergentilor 2 39100000-3 1 buc

Dulap pentru păstrarea detergentilor 3 39100000-3 4 buc

2 Lotul 4 Etajere

Etajera pentru olițe 39100000-3 1 buc

56160,00
Etajera pentru încălțăminte 1 39100000-3 2 buc

Etajera pentru încălțăminte 2 39100000-3 2 buc

Raft pentru inventar sportiv 39100000-3 4 buc

3 Lotul 5

Dulap pentru copii cu 5 locuri 39100000-3 39 buc

246420,00
Dulap pentru copii cu 5 secții 39100000-3 24 buc

Dulap pentru copii cu 3 secții 39100000-3 4 buc

Dulap pentru copii cu 3 secții 39100000-3 1 buc

Denumire ”Limani-Grup”SRL
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

diana.limani@mail.ru

079476449
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 9 Scaune pentru educatori 39100000-3 96 buc 92 din 06.10.2022
41760,00

Denumire “Taticol”SRL
IDNO 1015600032374
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

tatiana.ik76@gmail.com
069660637

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

mailto:diana.limani@mail.ru
mailto:tatiana.ik76@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul 1

Dulap pentru albituri 1 39100000-3 6 buc 96 din 
06.10.2022

80232,00

Dulap pentru albituri 2 39100000-3 2 buc

Dulap pentru educator cu 2 despărțituri 39100000-3 4 buc

Dulap pentru material didactic 1 39100000-3 9 buc

Dulap pentru material didactic 2 39100000-3 4 buc

2 Lotul 7

Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri 39100000-3 15 buc

104580,00Mese reglabile pentru copii cu 2 locuri 39100000-3 11 buc

Mese reglabile pentru copii 39100000-3 20 buc

3 Lotul 8

Scaune reglabile pentru copii 39100000-3 347 buc
144132,00

Banchetă pentru copii 39100000-3 16 buc

4 Lotul 10

Paturi pentru copii cu 3 nivele 39100000-3 10 buc

333288,00

Pat pentru copii cu 1 loc 1 39100000-3 28 buc

Pat pentru copii cu 1 loc 2 39100000-3 90 buc

Pat pentru copii cu 1 loc 3 39100000-3 8 buc

Canapea pentru consultatie 39100000-3 1 buc

Lotul 11

Cuier pentru ștergare cu 5 secții 27 buc 22680,00
Lotul 12

Cuier pentru ștergare cu secții (20) 39100000-3 4 buc 12960,00
Lotul 14

Dulap pentru centre de activitate 39100000-3 16 buc 43200,00

Lotul 15 Centre de joacă pentru copii

Centrul de joacă Frizeria 39100000-3 4 buc 46560,00
Centrul de joaca Bucătărie 39100000-3 4 buc

Centrul de joacă Medical 39100000-3 4 buc

Centrul de joacă Parking 39100000-3 4 buc

Centrul de joacă Magazin 39100000-3 4 buc

Suport pentru lucrările la arta plastică
39100000-3 4 buc

Lotul 16

Tablă scolară triptică magnetica, cu 5 suprafețe
39100000-3 1 buc

17040,00
Tablă de scris magnetică 39100000-3 3 buc

Lotul 19



86

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Masa de birou 39100000-3 15 buc
44160,00

Masă pentru profesori (educatori) 39100000-3 8 buc

Lotul 20

Dulap pentru haine 1 39100000-3 2 buc

109800,00

Dulap pentru haine 2 39100000-3 7 buc

Dulap pentru inventar gospodăresc 39100000-3 1 buc

Dulap în 3 sectii cu rafturi 39100000-3 3 buc

Dulap pentru medicamente 39100000-3 3 buc

Dulap pentru material didactic cu usi din sticla 39100000-3 1 buc

Lotul 21

Dulap pentru materiale didactice tip Trenuț 39100000-3 1 buc

44640,00
Dulap pentru materiale didactice tip Școala — 
Grădinița

39100000-3 2 buc

Dulap pentru materiale didactice tip Soare
39100000-3 1 buc

Lotul 23

Bancă individuală reglabilă 1 39100000-3 16 buc

71796,00Bancă individuală reglabilă 2 39100000-3 25 buc

Scaune pentru elevi 39100000-3 61 buc
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


87

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21062796 din 12.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1007601009716
Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a
Număr de telefon/fax 022 44 53 87/ 022 44 13 29
E-mail dets_riscani@mail.ru
Pagina web oficială

Persoana de contact Negru Ludmila 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

Instituție de stat

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

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

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

Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie generala în grupele nr.1 și nr.10 la IET 
nr.108

Anunțul de participare Nr.: 21062796

Data publicării: 02.09.2022

h t t p s : / / m t e n d e r . g o v . m d / t e n d e r s / o c d -
s-b3wdp1-MD-1662126001575?tab=contract-notice

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

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

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
 „Frabo Grup”SRL
„DATACONS SERVICE”SRL
„Euromontaj CTI”SRL

De la operatori economici dintr-un alt stat:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.01-15/507 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Frabo Grup”SRL
IDNO 1014600032919
Date de contact 

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

69509008

frabo_grup@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 lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrari de reparatie generala în grupe-
le nr.1 și nr.10 la IET nr.108 45400000-1

1

93 din    
27.09.2022 535937,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 21062498 din 12.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1007601009716

Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a

Număr de telefon/fax 022 44 53 87/ 022 44 13 29

E-mail dets_riscani@mail.ru

Pagina web oficială

Persoana de contact Negru Ludmila 

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

Instituție de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

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

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

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație la IET nr.80 și LT„L.Blaga”

Anunțul de participare Nr.: 21062498

Data publicării: 30.08.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661838242736?tab=contract-notice

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

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

Nr. oferte primite Total: 10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
 „Datacons Service”SRL
„Graficon-AV”SRL
”SV Regal Construct”SRL
”Frabo Grup”SRL
”Strength”SRL
”PV Const-Service”
”Fabianca”SRL
”Camonir”SRL
„Sondicom”SRL  
”Nicanas”SRL

De la operatori economici dintr-un alt stat:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.01-15/513 din 20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Datacons Service” SRL

IDNO 1012605001057
Date de contact 

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

022 44 53 78

datacons.service@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 lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1
Lucrări de reparație a fațadei la IET nr.80 45400000-1

1 88 din    
27.09.2022 577774,41

2 Lucrări de reparaţie a două blocuri sanita-
re la LT”L.Blaga” 45400000-1

1 88 din    
27.09.2022 757777,75

Total 1335552,16
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21053440 din 20.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1007601009716

Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a

Număr de telefon/fax 022 44 53 87/ 022 44 13 29

E-mail dets_riscani@mail.ru

Pagina web oficială

Persoana de contact Negru Ludmila 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Instituție de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

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

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

Obiectul de achiziție Lucrari de amenajare a teritoriului la IET nr.137 și IET 
nr.160,  subordonate DETS s.Rîșcani

Anunțul de participare

Nr.: 21053440

Data publicării: 17.03.2022

Link-ul:https: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1647520793094?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

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

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

Nr. oferte primite

Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
 „Agachi-Com”SRL
„Livart Prim”SRL
„Aurora-Stroi”SRL  
„Elinatcons”SRL            
„Bauhof Group”SRL
„Delta Forta Securitate”SRL
„RataConstruct”SRL

De la operatori economici dintr-un alt stat:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.01-15/177 din 15.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Elinatcons”SRL

IDNO 1005600012588
Date de contact 

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

069800031

 cdrdrus67@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 lucrarilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 „Lucrări de amenajare a teritoriului 
la IET nr.137 și IET nr.160, subordo-
nate DETS s.Rîșcani”,

45453000-7 1
36 din 

22.04.2022 809355,85

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:cdrdrus67@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  38  din 12.10.2022  

                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-67
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Natalia Cadelnic
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

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

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

Obiectul de achiziție Publicații didactice și științifice

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659621112086

Data publicării: 04 aug 2022, 17:30

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061126/

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

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

Nr. oferte primite Total: 2

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659621112086
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 51 din 29.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL  MOLDPRESA GRUP
IDNO 1013600038202
Date de contact 

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

mun. Chișinău, or. Durlești, str. Ștefan Vodă, 3 
sticililiana@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 √     

 

Denumire ÎCS Educational Centre SRL
IDNO 1003600063025
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Columna 72/3, tcernov@
educationalcentre.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √     

 
Loturile atribuite:

Denumirea serviciilor Cod 
CPV

Cantitate, 
exemplare

Nr. și data contrac-
tului

Prețul total

(fără TVA)

SRL  MOLDPRESA GRUP

Lot 1: Adrian Streinu-Cercel, Victoria Arama, Petre Iacob Calistru 
Boli Infectioase, curs pentru studenti si medici rezidenti, volumul 
2. -Editura: Carol Davila, 2021

22
10

00
00

-1

60

Nr. 88 din 
12.10.2022

56 684,85

Lot 2: Tudor Sbenghe, Mihai Berteanu, Simona Elena Kinetologie. 
Editura: MEDICALA, 2019 40

15 936,00

Lot 3: Constantin Florin Dragan, Liliana Padure Metodologie si 
tehnici de kinetoterapie. – Editura Naţional, 2018 40 10 078,57

Lot 6: Paul M. Paulman Taylor - Manual de diagnostic diferential.- 
Editura:AII 2021 30 14929,33

Lot 10: Boron, Walter F.. Fiziologie medicală / De Walter F. Boron, 
Emile L. Boulpaep ; coordonatorul ediţiei in limba română Leon G. 
Zagrean. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Hipocrate, 2017 100

332466,88
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Lot 11: Lansing M Prescott, Joanne M Willey, Linda M Sher-
wood, Christopher J Woolverton, Jacques Coyette (Trans-
lator) Microbiologie (French Edition). - Publisher □ : □ DE

 BOECK SUP; 5th edition, 2018

2 4 317,68

22
10

00
00

-1

Lot 15: Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon Aster Robbins Pa-
tologie, Bazele Morfologice si Fiziopatologice ale Bolilor. - 
Editura: Medicala CALLISTO, 2015

50 95746,43

Lot 19: Ortopedie si traumatologie / sub red. Florin Catalin 
Carstoiu. - Editura: Editura UMF Carol Davila, 2019 20

15765,85

Lot 25: Anca Ursa, Nora Marcean Limba romana medicala. 
Romana pentru obiective specifice. – Editura: Limes, 2018 3

933,38

Lot 26:  Academia Romana DOOM 3 - Dictionarul ortograf-
ic, ortoepic si morfologic al limbii romane editia 3. - Editu-
ra: Univers Enciclopedic, 2022 3

1650,00

Lot 27: Tupita, Nicoleta Ghid de nutritie. De la preventie la 
terapie. - Editura: UNIVERSITY PRESS, 2019 5

2076,04

Lot 28: Dan Mircea Chetea Indreptar de nutritie si metabo-
lism. - Editura: Medicala, 2020 10

1115,52

Lot 29: Cristian Serafinceanu Nutritie clinica umana. Man-
ual pentru studenti si rezidenti. - Editura Medicala, 2021 10

1487,36

Lot 30: Vasile Baghiu Teoria si practica Nursing. Volumul 1. 
50 de planuri de ingrijire pe baza diagnosticelor NANDA-I. 
- Editura Viata Medicala Romaneasca, 2017 30

7529,76

Lot 32: Vasile Baghiu Teoria si practica nursing. Volumul 3: 
Procesul de ingrijire a pacientului. - Editura: CARTEA MED-
ICALA, 2019

22
10

00
00

-1

30
7613,42

Lot 33: Vasile Baghiu Teoria si practica Nursing. Volumul 4. 
Tehnici Nursing si administrarea medicamentelor. - Editura 
Cartea Medicala, 2019 30

7613,42

Lot 35:  Corneliu Borundel Medicină internă pentru cadre 
medii. - Editura ALL, 2015 30 14074,55

Lot 37: Lucretia Titirca Ghid de nursing cu tehnici de eval-
uare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale. – 
Editura:  Viata Medicala Romaneasca, 2008 20 4862,97

Lot 38: Myron Yanoff, Calin Petru Tatatru Tratat de Oftal-
mologie Vol. 1 si Vol.2. Ediţia 5.  - Editura: Prior, 2021 3 18 876,69 

Lot 39:  David S McCleary The Optician Training Manual - 
2nd Edition: Simple Steps To Becoming A Great Optician. 
- Publisher □ : □ Santa Rosa Publishing, 2018 5

7151,58

Lot 51:  Dan Mircea Chetea Indreptar de nutritie si metab-
olism. - Editura: Medicala, 2020 9 1003,97

Lot 52: Anthony Fauci , Stephen L. Hauser , ... , ed.: Dennis L. 
Kasper , Anthony S. Fauci , Dan Longo Harrison. Principiile 
medicinei interne. Vol. 1 + 2 (+ DVD). - Editura: ALL, 2022

3 20527,83

Lot 53:  Mihaela Botnarciuc Virusologie si micologie. Note 
de curs - Editura: Etna, 2022 9 3764,88

Lot 54: Grigore Mihaescu Hematologie - Editura: Medicala, 
2021 9 3944,16

Lot 55: Daniel Coriu Hematologie clinica in practica medi-
cala. - Editura: Medicala, 2022 9 2581,63
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Lot 67:  Puşkina Ecaterina Ecografia glandelor mamare. – 
Chişinău: Poligraf-Design SRL, 2021

22
10

00
00

-1

20 15600,00

Lot 69: Băţagă Maria Simona, Macarie Melania Nutriţia în 
bolile digestive. – 2019 5 481,07

Lot 70:  Danusia Onişor, Olga Brusnic Nutriţia în afecţiunile 
gastroenterologice. – 2017 5

352,96

Lot 71:  Mărginean Cristina Oana, Meliţ Lorena Elena Reco-
mandări actuale în diagnosticul obezităţii la copil. – 2020 5 294,13 

Lot 72:  Mureşan Simona, Jeremias Zsuzsanna, Dorgo 
Monica Internal medicine for students. Nephrology & Dia-
betology, vol.1. – 2019

5 562,99

Lot 73:  Horațiu Moldovan Medicină Ocupațională. 
Abordare personalizată. – 2020 5 915,08

 Lot 75: Sanda Maria Copotoiu, Leonard Azamfirei Actu-
alități în anestezie și terapie intensivă. Inima și circulația. 
– 2019

5 562,99

Lot 76:  Sanda Maria Copotoiu, Leonard Azamfirei Actual-
ități în anestezie și terapie intensivă. Toracele și respirația. 
– 2018

5 679,77

Lot 77:  Sanda Maria Copotoiu, Leonard Azamfirei Actual-
ități în anestezie și terapie intensivă. Anestezia în funcție 
de tipul intervenției chirurgicale. Management periopera-
tor. – 2017

5 878,04 

Lot 78:  Nicoleta Răducanu, Monica Tarcea Nutriția vârst-
nicilor. – 2017 5 457,54

Lot 80:  Gáspárik Andrea Ildikó Aspecte teoretice ale co-
municării medic-pacient. – 2020 5

484,55

Lot 81:  Nicoleta Tupiță, dr. Simona Bobic, dr. Alin Popescu, 
dr. Bogdan Socea, prof. dr. Vlad Denis Constantin GHID DE 
NUTRIȚIE - de la prevenție la terapie (print color). – 2019

5 1889,91

22
10

00
00

-1

Lot 82:  MARIA DANIELA PODEANU Compendiu de radio-
imagistică musculoscheletală. – 2015 5 562,99 

Lot 83:  MARIA DANIELA PODEANU Compendiu de radio-
imagistică medicala vol. 2. – 2016 5 631,40

Lot 84:  MARIA DANIELA PODEANU Compendiu de radio-
imagistică medicala vol.1. – 2016 5 562,99

Lot 85:  Anca Moţăţăianu, Laura Bărcuţean, Smaranda Mai-
er, Bălașa Adrian Îngrijirea medicală în boli neurologice - 
curs pentru asistenţi medicali. – 2019

10 1 125,98

TOTAL 678 775,14

Î.C.S ,,Educational Centre” SRL  
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Lotul 4: Giovanni Battista Migliori, Mario C. Raviglione 
Essential tuberculosis. -  Publisher:Springer International 
Publishing, 2021

22
10

00
00

-1

50 Nr. 87  din 

12.10.2022
80000,00

Lotul 9: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th.

- Publisher: Elsevier, 2020

50
107500,0

Lotul 12: Lakshman Samaranayake Essential Microbiology 
for Dentistry, 5th Edition. - Publisher: Elsevier, 2018 20

30000,00

Lotul 21: Timothy O White, Sam P Mackenzie, Alasdair 
Gray McRae’s Orthopaedic Trauma and Emergency Frac-
ture Management (Churchill Pocketbooks) 3rd Edition. - 
Publisher □ : □ Elsevier, 2016

10 12000,00

Lotul 40: Nancy Carlson, Daniel Kurtz  Clinical Procedures 
for Ocular Examination, Fourth Edition 4th Edition. - Pub-
lisher □ : □ McGraw Hill / Medical, 2015

22
10

00
00

-1

5 8500,00

Lotul 41: Andrew William Keirl, Caroline Christie  Clinical 
Optics and Refraction: A Guide for Optometrists, Contact 
Lens Opticians and Dispensing Opticians 1st Edition. - Pub-
lisher □ : □ Butterworth-Heinemann, 2007

3
5700,00

Lotul 42: David Shein Clinical Medicine for Optometrists 
First Edition. - Publisher □ : □ LWW, 2020 5 9550,00

Lotul 44: Anthony Phillips, Lynne Speedwell Contact Lens-
es 6th Edition. - Publisher □ : □ Elsevier, 2018 3 12150,00

Lotul 57: Jacqueline H. Carr Clinical Hematology Atlas. 
Ediția: 6 - Editura: Elsevier, 2022

3
4050,00

Lotul 58: O. James Garden & Rowan W Parks & Stephen J. 
Wigmore Principles and Practice of Surgery. Ediția: 8 - Edi-
tura: Elsevier, 2023

3 3570,00

Lotul 59: Elizabeth Holt Beatrice Lupsa Grace Lee Hanan 
Bassyouni Harry E. Peery Goodman’s Basic Medical Endo-
crinology. Ediția: 5 - Editura: Elsevier, 2022

3

6450,00

Lotul 60: Patrick R. Murray & Ken S. Rosenthal & Michael 
A. Pfaller Medical Microbiology. Ediția: 9. - Editura: Elsevier, 
2021

3
4560,00

Lotul 61: Karin C. VanMeter & Robert J. Hubert Gould’s 
Pathophysiology for the Health Professions. Ediția: 7 - Edi-
tura: Elsevier, 2022

3
6300,00

TOTAL 290330,00

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

Loturile  nr. 31, 56, 79 au fost anulate din considerentul că nu corespunde anul ediție;

Loturile  nr. 20, 22, 43 au fost anulate din motivul că nu este eficientă din punct de vedere economic (de-
pășește cu 30% din valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi).

Loturile nr. 5,7,8,13,14,16,17,18,23,24,34,36,45,46,47,48,49,50,62,63,64,65,66,68,74 au fost anulate din con-
siderentul că nu au fost depuse oferte . 
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2. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax 022-205-265
E-mail achiziții@usmf.md
Adresa de internet www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Utilaj stomatologic

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1658835930777

Data publicării: 27.07.2022

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060623/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție :

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____ din ____.____.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ”Visiosystems” SRL  
IDNO 1014600037327
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, Telefon: 022-
508-076

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

5. Aparat de ambalat cu suport pen-
tru rulouri 

33100000-1
3 buc

____ din  ___. 
___.2022

13 731,00

7. Cuptorul de încălzire obturatorului 
endodontic

1 buc 12 517,10

Denumire ”GBG-MLD” SRL  

IDNO 1003600117582

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  (societate mixtă, con-
sorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
9. Aparat destinat pentru întreținerea și 

îngrijirea pieselor de mână, a turbine-
lor și pieselor contra-unghi utilizate în 
stomatologie.

33100000-1 2 buc ____din

 ___. ___.2022 

108 000,00

11. Compresor de aer pentru patru instala-
ții stomatologice 1 buc

90 000,00

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

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 07.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

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

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

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

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Tatiana Hainițchi

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale 
(suplimentare) pentru anul 2022

Cod CPV 33140000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21061377
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660127637096?tab=contract-notice           
Data publicării: 10.08.2022

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

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

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

http://treime.md/ 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse exter-
ne; □Alte surse: Surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 703 041,66

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660127637096?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660127637096?tab=contract-notice
http://treime.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 63 din 19.09.22  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Neotec SRL
Data Control SRL
ÎM „Dutchmed-M” SRL
Labromed Laborator SRL
Almicom-Tech SRL 
Ancotec-Sistem SRL 
GBG-MLD SRL
Tetis International Co. SRL
ECHIPAMED-PLUS SRL
ICS Eyecon Medical SRL
Oxivit med SRL 
Pharmony
Alex Standard SRL

IDNO 1002600048135
1003600007935
1009600033367
1002600001177
1020600017041
1013600119209
1003600117582
1003600043595
1003600077677
1012600036108
1007600044280
1015600025123
1013600018392

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

tel: 022852250
e-mail: office@neotec.md  
tel: 022273712
e-mail: contact@datacontrol.md 
tel: 069131551
e-mail: dutchmedm@gmail.com 
tel: 022000824
e-mail: labromed.laborator@gmail.com 
tel: 062111090
e-mail: almicom.srl@gmail.com 
tel: 079781169
e-mail: achizitii@ancotec.md 
tel: 022547373
e-mail: office@gbg.md 
tel: 022406408
e-mail: utilaj@tetis.md  
tel: 022234349
e-mail: office@echipamed.md  
tel: 022996010
e-mail: office@eyeconmedical.md 
tel: 022808002
e-mail: info@oxivit-med.com 
tel: 069646604
e-mail: info@pharmony.md 
tel: 079500437
e-mail: alexstandard@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 □      
 

 
 
 

mailto:office@neotec.md
mailto:contact@datacontrol.md
mailto:dutchmedm@gmail.com
mailto:labromed.laborator@gmail.com
mailto:almicom.srl@gmail.com
mailto:achizitii@ancotec.md
mailto:office@gbg.md
mailto:utilaj@tetis.md
mailto:office@echipamed.md
mailto:office@eyeconmedical.md
mailto:info@oxivit-med.com
mailto:info@pharmony.md
mailto:alexstandard@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot 1 Neotec SRL

33140000-3
Conform ane-

xa la caietul 
de sarcini 

Nr._______ din 
07.10.2022

141 600,00

2 Lot 2, 3, 4, 5, 6, 38, 
58, 67, 101, 103, 133, 
134, 135, 147

Data Control SRL
33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
07.10.2022

186 402,00

3 Lot 36,37,50 ÎM „Dutchmed-M” 
SRL 33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 
Nr._______ din 

07.10.2022

58 200,00

4 Lot 72,126,127,128 Labromed Labora-
tor SRL 33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 
Nr._______ din 

07.10.2022

41 688,00

5 Lot 
11,13,41,44,100,155

Almicom-Tech SRL 
33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
07.10.2022

103 560,00

6 Lot 17,22,68,69 Ancotec-Sistem 
SRL 33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 
Nr._______ din 

07.10.2022

72 660,00

7 Lot 
23,43,95,96,102,104

GBG-MLD SRL
33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
07.10.2022

19 320,00

8 Lot 31,32,33,34 Tetis International 
Co. SRL 33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 
Nr._______ din 

07.10.2022

13 015,20

9 Lot 35, 39, 40, 42, 94, 
156, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167

ECHIPAMED-PLUS 
SRL 33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 
Nr._______ din 

07.10.2022

223 902,00

10 Lot 64 ICS Eyecon Medical 
SRL 33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 
Nr._______ din 

07.10.2022

69 600,00

11 Lot 118 Oxivit med SRL 
33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
07.10.2022

31 222,80

12 Lot 65,66 Pharmony
33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
07.10.2022

199 680,00

13 Lot 143,144 Alex Standard SRL
33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
07.10.2022

14 400,00

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



105

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 11.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

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

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

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

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Tatiana Hainițchi

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: [Indicați]

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

Bunuri□  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Consumabile oftalmologice pentru anul 2022
Cod CPV 33140000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21062231
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661406463702?tab=contract-notice              
Data publicării: 25.08.2022

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

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

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

http://treime.md/ 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse exter-
ne; □Alte surse: Surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 631450
 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661406463702?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661406463702?tab=contract-notice
http://treime.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 67 din 04.10.22  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Triumf-Motiv SRL

IDNO 1012600021180
Date de contact 

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

tel: 022768841

e-mail: triumf.motiv@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 bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lotul 4, 5, 6, 8 Triumf-Motiv SRL 33140000-3

Conform ane-
xa la caietul 

de sarcini 

Nr._______ din 
11.10.2022 105 600,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 12 din 14.10.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Suma estimată 304000,00

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Utilaj și veselă
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1662464087983

Data publicării: 07.09.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062945/  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662464087983
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062945/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21 din  23.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL AQUAPROF
IDNO 1011600020740

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 14/6

Tel.: 022999031

Email: dumitru.stanchevici@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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1

Mașină de spălat

39700000-9 1 buc 33 din 
04.10.2022

164688,00

2 Lot 2

Cazan electric de gătit 
bucate

1 buc 90000,00

3 Lot 3

Veselă (container) 
pentru transportarea 
bucatelor (felul I )

4 buc 7200,00

TOTAL 261888,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md


111

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 06 din 13.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria satului Mateuti

Localitate Satul Mateuti, raionul Rezina

IDNO 1007601004593

Adresa s.Mateuti, str. M.Eminescu,2

Număr de telefon/fax 0254-43-2-36,069137338

E-mail 0254-43-2-38

Adresa de internet primaria.mateuti@gmail.com

Persoana de contact Ursachi Angela, 069137338

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție ”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul 
Rezina” (Fațada și finisări exterioare, Soluții arhitec-
turale. Pardoseli, Copertina și Scări de evacuare, Par-
doseli subsol, Tavane casetate subsol)

Anunțul de participare Nr.: 21061734
Data publicării:16.08.2022 
Link:  

ocds-b3wdp1-MD-1660671315165
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660671315165
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 04 din 08.09. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Vicoliv Grup SRL
IDNO 1014600018975
Date de contact 

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

Tel.069925965, e-mail. vicoliv.grup@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

       Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1.”Reparația Casei de Cultu-
ră din satul Mateuți, raionul Rezi-
na” (Soluții arhitecturale - Fațada 
și finisări exterioare)

45200000-9 lucrari Nr. 38 din 
13.10.2022

2 138 318.92 

 

Denumire SRL Becad
IDNO 1003606000994
Date de contact 

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

Tel.069132762, e-mail. becad_rz@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

       Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

2 Lotul 2 ”Lucrări de reparații la Casa de 
Cutură din satul Mateuți, raionul Rezi-
na„ (Soluții arhitecturale. Pardose

45200000-9 lucrari Nr.35 din 
13.10.2022

1 213 140.27 

3 Lotul 3”Lucrări de reparații la Casa de 
Cutură din satul Mateuți, raionul Rez-
ina„ (Lucrări de execuție. Copertina și 
Scări de evacuare)

45200000-9 lucrari Nr.36 din 
13.10.2022 239 272.84
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4 Lotul 4 ”Lucrări de reparații la Casa 
de Cutură din satul Mateuți, raionul 
Rezina„ ( Soluții arhitecturale. Pardoseli 
subsol)

45200000-9 lucrari

Nr. 37 din 
13.10.2022

149 635.43

 

Denumire Euro Light
IDNO 1016600031961
Date de contact 

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

Tel.069979392, e-mail. eurolight.vinzari@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

       Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

       Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

5 Lotul 5 ”Lucrări de reparații la 
Casa de Cutură din satul Mateuți, 
raionul Rezina„ (Soluții arhitectu-
rale. Tavane casetate subsol)

45200000-9 lucrari

Nr.39 din 
13.10.2022

190 617.31

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.06 din 07.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Leova
Localitate or.Leova
IDNO 1007601004135
Adresa or.Leova str.Unirii 22
Număr de telefon/fax 026323129
E-mail leovaachizitii@mail.ru
Adresa de internet https://primarialeova.md/ 
Persoana de contact Porotnicov Tamara
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru lunile octombrie- decembrie a 

anului 2022
Anunțul de participare Nr.: 21062930

Data publicării: 06.09.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1662452011035

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6

https://primarialeova.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662452011035
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
06 din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL VIRTICUS
IDNO 1008600046719
Date de contact 

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

lebeda_angela@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr.1 Produse de origine animală  
15800000-6

Conform Spe-
cificaţii tehnice

172 din 
04.10.2022

109656,00

Denumire SA Fabrica de unt Florești
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

milkmark@inbox.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr.3 Produse lactate 15800000-6 Conform 
Specificaţii 

tehnice

170 din 
04.10.2022

166414,00

Denumire AO Iugintertrans
IDNO 1003610000214

mailto:milkmark@inbox.ru
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Date de contact 

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

vfmilina@yandex.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr.8 Produse de panificaţie și 
paste făinoase (Pîine)

15800000-6 Conform 
Specificaţii 

tehnice

171 din 
04.10.2022

19325,00

Denumire SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038
Date de contact 

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

nobilprest@mail.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Lotul nr.2 Fructe si Legume 15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

121418,00

2 Lotul nr.4 Diverse produse alimen-
tare(crupe, faina,orez)

15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

17606,00

3 Lotul nr.4 Pește 15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

23960,00

4 Lotul nr.8 Produse de panificaţie și 
paste făinoase

15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

2502,50

5 Lotul nr.9 Produse de panificaţie și 
paste făinoase (Biscuiți)

15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

7910,20

6 Lotul nr.10 Sucuri si bauturi 15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

12740,00

7 Lotul nr.11 Conserve 15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

4969,20

8 Lotul nr.12 Leguminoase 15800000-6 Conform Spe-
cificaţii tehnice

174 din 
04.10.2022

5937,80

mailto:vfmilina@yandex.ru
mailto:nobilprest@mail.ru
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Denumire SRL Slavena Lux
IDNO 1002600003240
Date de contact 

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

lidia.curdova@slavena.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr.7 Produse de panificaţie și 
paste făinoase (Lavaș)

15800000-6 Conform 
Specificaţii 

tehnice

173 din 
04.10.2022

3720,00

n Lotul nr.13 Diverse produse alimen-
tare

15800000-6 Conform 
Specificaţii 

tehnice

173 din 
04.10.2022

60319,60

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:lidia.curdova@slavena.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din___6_     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hîrbovăț
Localitate s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
IDNO 1007601011250
Adresa s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Număr de telefon/fax 0(265)72-425
E-mail primarhirbovat@gmail.com
Pagina web oficială
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

	Bunuri □  

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție achiziționarea produselor alimentare penru grădinița 

din s. Hîrbovăț r-nul Anenii Noi
Anunțul de participare Nr.: 21063260

Data publicării: 9 sept 2022, 
Link:  

ocds-b3wdp1-MD-1662714507137

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063260/
lot/11599739/

Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

	Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662714507137
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Nr. oferte primite Total:6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:6
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:6

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _6_ din _30 septembrie 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL BAGUETTE
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Baguette.srl@mail.ru

068100302
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

Co
d 

CP
V Cantitate/ Unitate de 

măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclusiv TVA

1 Produse Lactate

1. Lapte de vaci pasteurizat 
2.5% 1l

2. Brînză cu cheag tare 
(nesărată)

3. Brînză semigrasă 5% 
0,5kg

4. Smîntînă 15% 0.4kg
5. Unt de vaci fără grăsimi 

vegetale 72,5 200gr
6. Iaurt clasic 2,6% 0,5ml
7. Chefir 2.5% 0.5l

15
55

00
00

-8

1. 2500 l

2. 50 kg

3. 550 kg

4. 130 pahare

5. 500 pachete

6. 600 bucăți

7. 600 bucăți

Contract nr.57 
din 10 octom-

brie 2022

98300,00

mailto:Baguette.srl@mail.ru
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2 Pește

1. Pește Merluciu congelat

2. Fileu de pește Merluciu

15
80

00
00

-6

1. 150 kg

2. 150 kg

Contract nr.57 
din 10 octom-

brie 2022

21090,00

Denumire SRL Nobil Prest 

IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

nobilprest@mail.ru

079222838
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

Co
d 

CP
V Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data 

contractului
Suma, in-
clusiv TVA

1 Carne de pasăre

1. Piept de pui broiler

2. Șold de pui broiler,făra spate 15
80

00
00

-6

1. 340 kg

2. 340 kg

Contract nr.58 
din 10 octom-

brie 2022

55692,00

mailto:nobilprest@mail.ru
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2 Diverse produse alimentare

1. Ouă de găină
2. Pastă de roșii
3. Roșii conservate în suc
4. Crupe de griș
5. Crupe arnăut
6. Hrișcă
7. Crupe de mei
8. Crupe arpacaș

9. orez

10. Fulgi de ovăs
11. Crupe de porumb

12. Crupe de grîu
13. Crupe de orz
14. Zahăr autohton
15. Făină de grău

16. Mazăre verde conservată
17. Mazăre uscată
18. fasole
19. Paste făinoase cu ou
20. Magiun din fructe
21. Sare iodată
22. Ulei de floarea soarelui
23. Drojdie presată
24. Miez de nuci
25. Semințe de in 
26. Semințe de susan
27. Stafide in ambalaj
28. Prune uscate
29. Semințe de floarea soarelui
30. Suc natural din fructe
31. Pesmeți măcinați pentru 

pîrjoale
32.Biscuiți
Fără grăsimu vegetale 
Maria,Vanilin Nefis

15
80

00
00

-6

Contract nr.58 
din 10 octom-

brie 2022

54034,60

1. 4000 buc
2. 24 borcane
3. 80 borcane
4. 30 kg
5. 30 kg
6. 30 kg
7. 30 kg
8. 15 kg
9. 55 kg
10. 30 kg
11. 30 kg
12. 30 kg
13. 30 kg
14. 150 kg
15. 150 kg
16. 70 borcane
17. 40 kg
18. 25 kg
19. 70 kg
20. 50 borcane
21. 20 kg
22. 70 l
23. 60 pachete
24. 10 kg
25. 3 kg
26. 3 kg
27. 20 kg
28. 50 kg
29. 5 kg
30. 300  l
31. 40 bucați
32. 100 kg
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3 Legume și fructe

1. cartofi
2. morcov
3. Ceapă uscată
4. Varză alba proaspăta
5. Varză pechin
6. Pătrunjel verde
7. Rădăcină de țelină
8. conopida
9. dovlecei
10. Sfeclă roșie
11. Fasole verde păstăi 

(Congelate)
12. Lămîe
13. Mere
14. Struguri
15. Ardei dulci
16. Pere
17. Banane
18. Portocale

15
80

00
00

-6

1. 600kg
2. 300kg
3. 220kg
4. 150 kg
5. 80 kg
6. 20 kg
7. 30 kg
8. 90 kg
9. 40 kg
10. 100 kg
11. 20 kg
12. 20 kg
13. 1000 kg
14. 200 kg
15. 150 kg
16. 200 kg
17. 200 kg
18. 200 kg

Contract nr.58 
din 10 octom-

brie 2022

63688,00

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

2. Alte informații:

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

	Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


123

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Rădeni, raionul Strășeni

Localitate Comuna Rădeni, raionul Strășeni

IDNO 1008601000606

Adresa Comuna Rădeni, raionul Strășeni

Număr de telefon/fax 023757237

E-mail contabilitate.radeni.straseni@gmail.com

Adresa de internet contabilitate.radeni.straseni@gmail.com

Persoana de contact Petru RĂBDĂU

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Autoritate Publica Locala

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de construcție a unui complex de tere-
nuri de joacă pentru o copilărie frumoasă localizat în satul Dră-
gușeni, satul Zamcioji, satul Rădeni, rl. Strășeni

Anunțul de participare Nr.: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063630/ 
ocds-b3wdp1-MD-1663138824790
Data publicării: 14.09.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21063630/

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

-- 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 06/10 din 06.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire SRL ,,Gabrina-Prim’
IDNO 1009600006066
Date de contact 

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

069011198

gabrinaprim74@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. și data 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lucrări de construcție a unui com-
plex de terenuri de joacă pentru o 
copilărie frumoasă localizat în satul 
Drăgușeni, satul Zamcioji, satul Ră-
deni, rl. Strășeni

45200000-9 1 buc.  Nr. 12/10

din 
12.10.2022

1 004 308,50 MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:gabrinaprim74@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 12 octombrie2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ocolina, raionul Soroca
Localitate Comuna Ocolina, raionul Soroca
IDNO 1007601001581
Adresa MD 3028, satul Ocolina, raionul Soroca
Număr de telefon/fax 023044238; 068243502
E-mail primaria_ocolina@hotmail.com 

ocolina.primaria@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Ceban Valentina, 068243502, primaria_ocolina@hot-

mail.com

ocolina.primaria@gmail.com 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

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 construcție a sistemului de iluminat public 

în comuna Ocolina, raionul Soroca

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663156725450

Data publicării: 14.09.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063688/
lot/11600296/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:primaria_ocolina@hotmail.com
mailto:ocolina.primaria@gmail.com
mailto:primaria_ocolina@hotmail.com
mailto:primaria_ocolina@hotmail.com
mailto:ocolina.primaria@gmail.com
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 27.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Zepto SRL
IDNO 1018600024415
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Grădina Botanică nr.14/3 
of.307

tel:069822963
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

Lucrări de construcție a sistemu-
lui de iluminat public în comuna 
Ocolina, raionul Soroca

45200000-9  conform 
devizului

Nr.20 din 
06.10.2022

581 165.80 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    1      din___03.10.2022________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Cărbuna, raionul Ialoveni
Localitate s.Cărbuna, raionul Ialoveni
IDNO 1009601000083
Adresa s.Cărbuna, raionul Ialoveni MD 7713
Număr de telefon/fax 0268 65236, 0268 65238
E-mail сarbunaprimaria@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Cecoi Constantin, primar, 0268 65236,

constantin.cecoi.81@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Primărie

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări V

Obiectul de achiziție Amenajarea instalaţiilor fotovoltaice 30 kw on-
GRID

Anunțul de participare Nr.: 21061512

Data publicării: 12.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21061512/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 7
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
__1__ din _20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  „METNOX” SRL
IDNO 1006600017133

Date de contact 

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

Durlești, str-la Codrilor 22/1, of.92 –adresă juridică

De facto –mun.Chișinău,str.Meșterul Manole 1
Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Amenajarea instalaţiilor foto-
voltaice 30 kw on-GRID

45200000-9 1 sistem Nr.51 din 
03.10.2022

569 655,83

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  60  din  12.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și per-
soane cu dezabilități

Localitate com. Cocieri, raionul Dubăsari.
IDNO 1007601011401
Adresa Str. Țărmului 2 B
Număr de telefon/fax 024852580, 024842019
E-mail cp.cocieri1@anas.md
Adresa de internet
Persoana de contact Agatiev Tamara
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

locală

 
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 Procurarea îmbrăcămintei pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: 21063144

Data publicării: 08.09.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-166264509877

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

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

 



131

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 50 din 23.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertanților:

Denumire SRL Deniadi
IDNO 1003600022839
Date de contact Tel: 079577288;  069952548

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 „îmbrăcăminte 
beneficiari”

Lotul 2 „Ștergare”

618318400-5 Nr. 74 din 
29.09.2022

162259,20

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din  26.09.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală transport public si căi de comunica-
ţie  

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601009657
Adresa str. S. Lazo, 18
Număr de telefon/fax 022 20-46-78
E-mail dirtrans@pmc.md
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Inga Aftenii
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Lucrări 
Obiectul de achiziție Reparația curentă a carosabilului pentru transportul pu-

blic din bd. Dacia (tronson str. Valea Trandafirilor – bd. De-
cebal) din or. Chișinău, partea impară

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660571487278
 https://achizitii.md/ro/public/tender/21061644
Data publicării:15.08.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

 

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

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru  din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire ”Vicoliv Grup” SRL
IDNO 1014600018975
Date de contact MD-6526, r-n Anenii-Noi, sat. Mereni, tel: (022) 

920-972, email: achizitiipublice@vicoliv.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu  

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1
n Denumire lot nr. n

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___1/1________ din ___11.10.2022__________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante   Primaria Carpineni
Localitate Hincești Cărpineni
IDNO 1007601005763
Adresa  s.Cărpineni str. Independentei 54
Număr de telefon 026926019
Număr de fax 026926019
E-mail oficial primaria.carpineni@gmail.com
Adresa de internet www.carpineni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Zaporojanu Victor tel.068448303

zaporojanuvictor67@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pe simestrul I 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 439 327 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049227

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1640263015383

Data publicării anunțului de participare 23.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

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

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

17.01.2022

mailto:zaporojanuvictor67@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=15800000-6
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640263015383
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Denumirea operatorului economic Î.I ”Gurmeza Maria” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 5
Data: 25.01.22

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 286279
Inclusiv TVA: 343534,80

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 art.76 alin. 17 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

Micșorarea sumei contractului cu suma de 55514,17 lei inclu-
siv TVA în legătură cu neexecutarea acestora și imposibilitatea 
agentului economic de a-și satisface obligaţiunile contractu-
ale.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Micșorarea sumei contractului cu suma de 55514,17 lei , inclusiv TVA .

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Micșorarea sumei contractului cu suma de 55514,17 lei inclusiv TVA în legătură cu neexecutarea acestora și imposibi-
litatea agentului economic de a-și satisface obligaţiunile contractuale.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordulului adiţional nr.1_din 11.10.2022 privind micșorarea sumei contractului cu suma de 55514,17 lei inclu-
siv TVA.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.I ”Gurmeza Maria” 1 11.10.2022 46261,81 55514,17

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

de achiziții publice Nr. K 0122 din 10.12.2021

Nr. 26 din 20.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000185
Adresa str. N. Starostenco 30
Număr de telefon 022-574-156
Număr de fax ----------
E-mail oficial vama@customs.gov.md
Adresa de internet www.customs.gov.md
Persoana de contact Alina Buraga

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de pază fizică și tehnică pentru anul 2022
Cod CPV 79713000-5
Valoarea estimată a achiziției 930 000,00 MDL  
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637667119622-
EV-1637667313860
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/29560

Data publicării anunțului de participare 23.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

------------

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat  

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

10.12.2021

Denumirea operatorului economic Î.S. „Servicii Pază a  MAI”   
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: K 0122

Data: 10.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 961 246,92 MDL

Inclusiv TVA: 1 153 496.30 MDL

http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a) și b) 

al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării -  MDL fără TVA 

-  MDL cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

------------

Alte informații relevante ------------
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 

 Urmare a încheierii contractului nr. K 0122 din 10 decembrie 2021 au fost achiziționate  
serviciilor de pază fizică pentru anul 2022. Se solicită sistarea prestării serviciilor de pază fizică la sediul Biroului Vamal 
Centru din mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6, începând cu 01 octombrie 2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 

 În legătură cu redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor funcționarilor Secției gardă și acces se solicită sistarea 
prestării serviciilor de pază fizică la sediul Biroului Vamal Centru din mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6, începând cu 01 
octombrie 2022.

III. Rezultatele examinării:

 În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a 
decis încheierea acordul adițional privind micșorarea valorii contractului nr. K 0122 din 10.12.2021.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.S. „Servicii Pază a MAI” N r. 
1 

 20.09.2022 - 148 920,00 
MDL

- 178 704,00 
MDL
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 19.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Măgdăcești
Localitate S. Măgdăcești, r-ul Criuleni
IDNO 1007601009934
Adresa S. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Mihai Eminescu 14
Număr de telefon 0248-34-897, 024834236
Număr de fax 0248-34-897, 024834236
E-mail oficial primagdacesti@gmail.com
Adresa de internet www.magdacesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cojocaru Liuba

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Extinderea stației de epurare conform proiectului și 

a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în 
satul Măgdăcești, r-ul Criuleni cu conectarea la rețelele 
existente.

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 9 510 370,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1601636491239

Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1601636491239?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 02.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Buget local □
Buget Consiliului Raional □
Ministerul Mediului □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601636491239
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.10.2020

Denumirea operatorului economic ’’Polimer Gaz Construcții’’ S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:67/2020

Data:30.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9 082 448,00

Inclusiv TVA: 10 898 937,60
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 374 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, art. 

76, alin. 7, punct. 2, lit.(a,b,c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.1 din 16.03.2022.

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

“ Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în satul 
Măgdăcești, r-ul Criuleni cu conectarea la rețelele existente.”

1. Suma contractului de bază constituie 10 898 937,60 (zece milioane opt sute nouăzeci și opt mii nouă sute 
treizeci și șapte lei, 60 bani) lei MD, inclusiv TVA.

2. Acord adițional nr. 1 din 16.03.2022, privind majorarea valorii contractului nr.67/2020 din 30.11.2020, cu 
suma de 387 911,40 (trei sute optzeci și șapte mii nouă sute unsprezece lei 40 bani), precum și  modificarea terme-
nului de valabilitate a acestuia pînă la 30.06.2023.

3. Majorarea sumei contractului nr.67/2020 din ”30” octombrie 2020, cu 651 508,56 (șase sute cincizeci și unu 
mii cinci sute opt lei 56 bani ) lei MD .

4. Micșorarea sumei contractului nr.67/2020 din ”30” octombrie 2020, cu 270 652,31 (două sute șaptezeci mii 
șase sute cincizeci si doi lei 31 bani ) lei MD .

5.  Suma totală a contractului nr. 67/2020 din ”30” octombrie 2020, va constitui 11 667 705,25 (unsprezece mi-
lioane șase sute șaizeci și șapte mii șapte sute cinci lei 25 bani) lei MD, inclusiv TVA. 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro


140

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor privind “ Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de ape-
duct și canalizare în sectorul nou în satul Măgdăcești, r-ul Criuleni cu conectarea la rețelele existente” în baza 
contractului de antrepriză nr. 67/2020 din 30.10.2020, semnat între Primăria Măgdăcești și ’’Polimer Gaz Construcții’’ 
S.R.L. în calitate de Antreprenor, au parvenit lucrări suplimentare neprevăzute cît și lucrări de excludere.

1) Astfel, pe Compartimentul: ”Retele exterioare de canalizare conventional curata”. În momentul executarii 
lucrarilor de constructie montaj  pe tronsonul dintre caminul nr. C3-33 si C3-35, conducta d315, L=90m (fila 6,7), cu 
adincimea de pozare a conductei H=5m(fila 12), malurile santurilor se surpau atit de tare incit persista pericol pentru 
viata si sanatatea muncitorilor. Strada are latimea de 6 metri, solul este nisipos (solurile nisipoase sunt calificate ca so-
luri instabile), iar la 3 metri de la reteaua de canalizare proiectata este construit apeduct existent, la 1,1 metri piloni de 
comunicatii . In procesul de excavare a transeului la adincimea de proiect, malurile se surpau pina la apeduct si pina 
sub gardurile gospodariilor. S-a decis stoparea lucrarilor si invitarea autorului de proiect in teritoriu. In urma sedintei 
in teritoriu, autorul de proiect a venit cu solutia de proiect, ca acest tronson de canalizare sa fie construit prin metoda 
inchisa, foraj orizontal dirijat, ceea ce necesita cheltuieli suplimentare (inlocuirea tevii PVC d315 cu teava PE d315, 
apare forare -2buc cite 45m fiecare). Astfel, au fost efectuate devize de excludere a lucrărilor de pozare a rețelei de 
canalizare în șanț deschis cu pereți de sprijin și au fost efectuate devize de includere prin pozarea rețelei prin metodă 
închisă cu schimbarea tipului de țeavă.

             Lucrari Excluse Nr.2 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3

             Lucrari Incluse Nr.2 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3_S2

             Lucrari Excluse Nr.3 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3

             Lucrari Incluse Nr.3 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3_S3

2) Compartimentul : Retele exterioare de alimentare cu apa.

      1. Pe tronsonul dintre punctul Ur.4 – Ur.3, cu lungimea de 12 m ; Ur.11 – Ur.9 ,  cu L=36 m ; Ur.7 – Ur.6 , cu L=12 
m (fila 7), conform schitelor de proiect apeductul intersecteaza strada A.Mateevici, Dacia si dea lungul str.Stefan 
cel Mare, care in prezent are invelis din beton asfaltic si a fost renovat in anii 2020 - 2021. Beneficiarul doreste ca 
traversarea acestor locuri sa fie efectuate prin metoda inchisa pentru a nu distruge asfaltul in procesul lucrarilor de 
constructie-montaj a apeductului. 

       2. Pe tronsonul dintre punctele Ur.9 – Ur.7 , L=53m (fila 7), nu este posibil de efectuat lucrari de sapatura cu ex-
cavator cu cupa 0,4-0,7 mc, astupare in straturi a cite 15-20 cm cu buldozerul, mentionat de devizul de cheltuieli in 
poz.1 si 8, deoarece latimea dintre  chiuvet si gard  este de 1,5m , pilon electric si gard L= 1m. S-a propus de montat 
teava prin foraj orizontal dirijat. Aceste lucrari nu sunt prevazute in devizul de cheltuieli.

      Lucrari Excluse - Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1

      Lucrari Incluse - Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1_S1

3) Materiale ce nu au fost incluse in devizul initial, tin de interconectarea pompelor montate în prezent - 2 buc (una 
lucratoare si alta de rezerva), deorece la etapa proiectării s-a prevăzut conectarea unei pompe ,cealaltă pompa va fi 
păstrată la depozit. Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-2_S1

      Vana din fonta d80mm – 1buc, Clapeta submersibila d80mm -1buc , Cot 90° din otel d80mm

      1buc ,Flansa libera d90mm -1buc, Capat flansa d90mm – 1buc.

4)  Materiale ce nu au fost incluse in devizul initial , Deviz Local Nr.01-20-A-01-SAC-2-5_S1        

     Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat circulare cu d2000mm-1,13m³ ,  Inel 
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prefabricat d2000, H=1m -2buc.

5) Hidrant d80 -1buc , la solicitarea Beneficiarului, Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1_S2(Hi)

6)Lucrari excluse : Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1       

                    Deviz Local Nr.AEE,SU-4-1             

                    Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3        

                    Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-2        

                    Deviz Local Nr.01-20-A01-SAC-2-5 

    Astfel, modificarile sus mentionate se incadreaza perfect conform Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile 
publice, art. 76, alin. 7, punct. 2, lit.(a,b,c)

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 19.10.2022 au 
fost încheiate acorduri adiţionale privind modificarea contractului nr. 67/2020 din 30.10.2020.

Majorarea valorii contractului nominalizat în sumă de 651 508,56 lei cu TVA

Micșorarea valorii contractului nominalizat în sumă de 270 652,31 lei cu TVA

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

’’Polimer Gaz Construcții’’ 
S.R.L.

04 19.10.2022 +542 923,80 +651 508,56

’’Polimer Gaz Construcții’’ 
S.R.L.

05 19.10.2022 -225 543,59 -270 652,31

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

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
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A N U N Ț
 privind rezoluțiunea unilaterală a contractului 

de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1652182286418 / 001 din 13 octombrie 2022

„Materiale de construcție - repetat”

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon 022 - 409 -717
Număr de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Bradu Victoria, 022 - 409-775 

victoria.bradu@anp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Licitație deschisă  
Obiectul achiziției Materiale de construcție - repetat
Cod CPV 44100000-1
Valoarea estimată a achiziției 945 140,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guverna-
mental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1652182286418
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652182286418?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 11.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în JOUE privind proiectul  la care se referă 
anunț

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru R Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 15.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL ,,Delta Forța Securitate”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 40 LD

Data: 24.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 52 506,00 lei

Inclusiv TVA: 63 007,20 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652182286418
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652182286418
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652182286418?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652182286418?tab=contract-notice
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4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiune unilaterală a contractului  

Temeiul juridic

Pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr.40 LD din 
24.06.2022 „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 
contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, 
numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii contractului”.

Pct. 8.2 lit. a) al Contractului de achiziții publice nr.40 LD din 
24.06.2022 „Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către 
Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile 
prevăzute în prezentul Contract”.

Art. 917 alin. (1) din Codul Civil al RM „creditorul are dreptul la re-
zoluțiune în caz de neexecutare a obligației contractuale dacă i-a 
acordat debitorului, prin notificare, un termen suplimentar rezo-
nabil pentru executare, iar debitorul nu a executat în acest termen”.

Creșterea prețului în urma modificării - Micșorarea valorii contractului
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte:

Nr.
lot Denumirea bunurilor Cantitatea

Preţul unitar, lei Suma totală, lei
Termen de livrare 

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Țevi de oțel dreptunghiulare

40 x 20 x 3 mm  
Cod CPV: 44163100-1

600 m. 61,26 73,512 36 756,00 lei 44 107,20 lei
Iu
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PSpecificaţia Tehnică:  Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3 mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003

Producătorul – Accer Miller. Ţara de origine – Federaţia Rusă.

1.
Foi de metal zincat, gr. 

0,70 mm  
Cod CPV: 44330000-2

50 buc. 315,00 378,00 15 750,00 lei 18 900,00 lei

Specificaţia Tehnică:  Foi de metal zincat, gr.0,70mm (1000x2000 mm), GOST 16523-97

Producătorul – Lider. Ţara de origine – Republica Moldova

TOTAL 52 506,00 lei 63 007,20 lei

După:

Lotul  „Țevi de oțel dreptunghiulare 40 x 20 x 3 mm”

Conform con-
tractului

Cantitate 
livrată

Conform mo-
dificării

Suma conform contractu-
lui per lot, lei

Sumă achitată, 

lei cu TVA

Suma după modificare

 per lot, lei  

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

600 m. 600 m. 0 36 756,00 44 107,20 44 107,20 0 0

Lotul  „Foi de metal zincat, gr. 0,70 mm”
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Conform con-
tractului

Cantitate 
livrată

Conform mo-
dificării

Suma conform contractu-
lui per lot, lei

Sumă achitată, 

lei cu TVA

Suma după modificare

 per lot, lei  

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

50 buc. 0 50 buc. 15 750,00 18 900,00 0 - 15 750,00 - 18 900,00

Suma totală conform contractului    52 506,00    63 007,20

Achitat    36 756,00    44 107,20

Suma rezoluționată - 15 750,00 - 18 900,00
 
 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice și deciziei de atribuire a contractului 
de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1652182286418 /001 din 15.06.2022 al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, privind evaluarea ofertelor de prețuri în cadrul LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1652182286418 din 02.06.2022, pentru 
achiziționarea „Materialelor de construcție - repetat”, SRL „Delta Forța Securitate” a fost desemnat câștigător pentru 
loturile „Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3mm” și „Foi de metal zincat, gr.0,70mm” și ia fost adjudecat contractul 
nr. 40 LD din 24.06.2022, suma totală a contractului constituind 63 007,20 lei, inclusiv TVA, termenul de livrare a bu-
nurilor fiind stabilit lunile iulie - septembrie 2022. 

Urmare a monitorizării contractului privind executarea lui și livrarea bunurilor contractate s-a constatat că pînă în 
prezent nu a fost livrat lotul „Foi de metal zincat, gr. 0.70 mm”, în cantitate de 50 buc., valoarea lotului constituind 
18 900,00 lei, inclusiv TVA. Este de menționat că la data de 21.09.2022 prin scrisoarea nr. 5/3-2990, SRL „Delta Forța 
Securitate” a fost somat să își onoreze obligațiunile asumate în temeiul pct. 6.1, din contract - Vânzătorul se obligă să 
livreze bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract. 

Operatorul economic nu a dat curs notificării autorității contractante. Prin urmare conform                pct.10.2. al Contrac-
tului încheiat - pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare 
a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

În temeiul pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 40 LD din 24.06.2022 „părțile contractante au dreptul, pe 
durata îndeplinirii contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, numai în cazul apariției unor cir-
cumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii con-
tractului”;

Urmare celor relatate, pentru refuzul de a livra bunurile, s-a decis reținerea garanției de bună executare în cuantum 
de 5% din valoarea lotului neexecutat, ceea ce constituie 945,00 lei, sumă pe care BC „Moldova Agroindbank” SA s-a 
angajat irevocabil să o achite prin garanția bancară                        nr. LD2217500150 din 24.06.2022.

De asemenea în temeiul pct. 8.2. al Contractului - contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către Cumpărător 
în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract , în coroborare cu art. 917 alin. (1) din 
Codul Civil al RM „creditorul are dreptul la rezoluțiune în caz de neexecutare a obligației contractuale dacă i-a acordat 
debitorului, prin notificare, un termen suplimentar rezonabil pentru executare, iar debitorul nu a executat în acest termen”, 
ANP este în  drept să declare rezoluțiunea unilaterală a contractului.

Deoarece operatorul economic SRL „Delta Forța Securitate”, la data de 16.07.2022 a fost introdus în Lista de interdicție 
de către o altă autoritate contractantă, nu se va solicita de către ANP.

6. Rezultatele examinării:

1.  În baza deciziei grupului de lucru privind rezoluțiunea unilaterală a contractului de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1652182286418 /002 
din 10 octombrie 2022 a fost rezoluționat unilateral contractul nr. 40 LD din 24.06.2022 de achiziționare a „Materia-
lelor de construcție - repetat” pentru lotul „Foi de metal zincat, gr. 0.70 mm”, în cantitate de 50 buc., valoarea lotului 
constituind 18 900,00 lei, inclusiv TVA.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652182286418
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652182286418
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652182286418
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2. S-a emis solicitare către BC „Moldova Agroindbank” SA privind reținerea garanției de bună executare în cuantum 
de 5% din valoarea lotului neexecutat, ceea ce constituie 945,00 lei, sumă pe care banca, s-a angajat irevocabil să o 
achite prin garanția bancară nr. LD2217500150 din 24.06.2022. 

Denumire operator 
economic

Nr. și data declarației de rezoluți-
une unilaterală

Valoarea modificărilor

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Delta Forţa Se-
curitate”

1DR/40 LD 

din 13.10.2022
- 15 750,00 lei - 18 900,00 lei

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

de achiziții publice

Nr. 1 din 17.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Medicină Legală
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004105
Adresa Str.VI.Korolenko, 8
Număr de telefon 022 73 87 33/067 744 986
Număr de fax 022 72 79 33
E-mail oficial cancelaria.cml@cml.gov.md
Adresa de internet http://medicina-legala.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Furdui Doina, 067744986,

doina.furdui@cml.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 

Obiectul achiziției Consumabile de laborator pentru secția Toxicologie
Cod CPV 33140000-3
Valoarea estimată a achiziției 329 854,15 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648133445390
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053884/

Data publicării anunțului de participare 24.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

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

06.05.2022

Denumirea operatorului economic Policontract SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 52

Data: 16.05.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 750,00 lei
Inclusiv TVA: 2 100,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30 zile

 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea contractului  
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2 al Legii 131/2015.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

A fost încheiat contract privind procurarea Consumabile de laborator pentru secția Toxicologie (peroxid de hidro-
gen), în sumă de 2 100,00 lei (inclusiv TVA). După modificare suma contractului va constitui 2 079,00 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic ne anunță că livrarea bunurilor contractate a avut loc în ambalaj a câte 11 kg, respectiv au fost 
livrate 99 kg de peroxid de hydrogen 35%, iar restanța de 1 kg este cauzată de volumul ambalajului. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.1 din 17 octombrie 2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micșorarea contractului nr. 52 din 16 mai 2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Policontract SRL 1 17.10.2022 17,50 lei 21,00 lei

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 26.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Răcăria
Localitate s. Răcăria, r-ul Rîșcani
IDNO 1007601002980
Adresa s. Răcăria, r-ul Rîșcani
Număr de telefon 0-256-64-238
Număr de fax 0-256-64-236
E-mail oficial racariar@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mojilean Anghelina, 069071254, mijilean.anghelina@
maul.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucări de construcție exterioare (termotzolare a fasa-

delor) și lucrări de reparație interioară a unui bloc (sis-
temul de electricitate, si stemul de incălzire, apeduct/c 
analizare și reparația tavanului, pereților și pardoselei) 
pentru clădirea Grădiniței de copii “Alionușca” din s.Ră-
căria, rl.Rîșcani

Cod CPV 45000000-7
Valoarea estimată a achiziției 2 217 509,17
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631260567474
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044136/

Data publicării anunțului de participare 01.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

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

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19.10.2021

Denumirea operatorului economic SRL”Credo Industry”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 28

Data: 01.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2 106 628.54

Inclusiv TVA: 2 527 954.25
Termen de valabilitate 31.05.2022

Termen de execuție 7 luni
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131 art 76 privind achizitiile publice
Micșorarea prețului în urma modificării (după caz) 1 176 208,39 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante Termenul de valabilitate a contractului a expirat, dar 
operatorul economic nu  a indeplinit toate lucrările din 
cauza creșterii prețurilor la materiale de constructii.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

_.________________________________________________________________________________________

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

        Operatorul economic a efectuat toate lucrările exterioare și parțial interioare. Din cauza creșterii pre-
țurilor la materiale de construcții , operatorul economic nu poate efectua în continuare lucrările prestate._ 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 28 din  01 noiembrie 
2021 a fost încheiat acordul adiţional privind  micșorarea contractului.

 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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SRL”Credo In-
dustry”

Nr. 4 26.09.2022 980 173,66 1 176 208,39

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

de achiziții publice

Nr. 11/2022 din 29.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Nisporeni
Localitate or.Nisporeni
IDNO 1007601006737
Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon (0264) 2-32-42
Număr de fax (0264) 2-36-04
E-mail oficial primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ecaterina Ciochină, 067710858, ecaterina.valicov@
mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru insti-

tuțiile preșcolare și Centrul din cadrul primăriei
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 368 861,00 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048445
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639126465364 

Data publicării anunțului de participare Data publicării:  10 dec 2021, 14:03
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

1. Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □   
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Trivana
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 18

Data: 17.01.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639126465364
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639126465364
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 600828,19 lei
Inclusiv TVA: 718688,40 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Denumirea operatorului economic SRL Lapmol
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 04

Data: 05.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 787176,85lei
Inclusiv TVA: 860346,90 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Denumirea operatorului economic SRL Orstacom

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 05

Data: 10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 117 015,00 lei
Inclusiv TVA: 117 015,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea sumei contractului 

Temeiul juridic Legea 131, art. 76, al.7, pct.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Agentul economic Suma contractului înainte de modificare Valoarea modificărilor

SRL Trivana 718688,40 lei -189807,90 lei
SRL Lapmol 860346,90 lei -279898,36 lei
SRL Orstacom 117 015,00 lei -40529,51 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Din motivul că a rămas un stoc de produse 
alimentare contractat, care până la expirarea termenului de valabilitate a contractului nu vor fi solicitate și respectiv nu 
pot fi livrate .
III. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11/2022, din 29.09.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Inclusiv TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

SRL Trivana 18/1 30.09.2022 -189807,90 lei

SRL Lapmol 04/1 30.09.2022 -279898,36 lei

SRL Orstacom 05/1 30.09.2022 -40529,51 lei
 



153

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 13.22.01 din 03.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Sănătății
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601000791
Adresa Str. V. Alecsandri, 2
Număr de telefon 022 26 88 41
Număr de fax
E-mail oficial anna.crani@ms.gov.md
Adresa de internet www.ms.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Anna Crani

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă   
Obiectul achiziției Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a 

clădirii Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr.2, 
mun. Chișinău.

Cod CPV 71200000-0 - Servicii de arhitectură și servicii conexe.
Valoarea estimată a achiziției 665.000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651745922144
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651745922144?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 5 mai 2022, 13:24
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii √       

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

Nu √    

Sursa de finanțare Buget de stat √     

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

02 iunie 22

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic S.C. Gorgona S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 14/22 

Data: 10.06.2022
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 538.336,00 lei

Inclusiv TVA: 646.003,20 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 45 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  √
Temeiul juridic Legea 131/2016, art. 76, alin. (7) pct. 1).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte de modificare (total 646.003,20 lei, inclusiv TVA)

Faza 1 

- Desene de releveu

- Raport de expertiză tehnică

Faza 2

- Proiect de execuție.

- Elaborarea documentației:

După modificare (total 704.127,20 lei, inclusiv TVA)

Lucrări suplimentare (58.124,00 lei, inclusiv TVA):

- Concept (Schița de proiect), inclusiv Faza I pentru avizarea volumului de lucrări la CNMI (32.300,00 lei, inclusiv TVA)

- Deviz de proiect. Faza I – lucrări de reparație capitală interioară a încăperilor între axele 1-6 și A-G (25.824,00 lei, inclusiv 
TVA).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Solicitarea avizelor conform Certificatului de urbanism nr. CU-0000696, limita bugetului disponibil aprobat. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 14.22.06 din 25.10.2022 
a fost încheiat acordul adiţional nr. 1 la contractul nr. 14/22 din 10.06.2022 privind majorarea valorii contractului pen-
tru serviciile prestate suplimentar.



155

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9015 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.C. Gorgona S.R.L. Nr. 1 03.11.2022 48.436,67 58.124,00

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

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1601384931152 - 5  din 18.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 223179

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Viorica Ursu
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești – 
Leova – Cahul – Giurgiulești, km 82,00 – 125,00

Cod CPV 71322500-6

Valoarea estimată a achiziției 5 385 000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1601384931152
h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1601384931152?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 29.09.2020

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

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului 
rutier pentru drumurile publice naționale 

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

20.11.2020

Denumirea operatorului economic S.R.L. „Universinj”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 06-15/479

Data: 01.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 5 383 674,00

Inclusiv TVA: 6 460 408,00

Termen de valabilitate 31 august 2022

Termen de execuție 30 septembrie 2021
 
 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare.

Modificarea termenului de valabilitate a con-
tractului .  

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, 
prevederile contractuale.

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

Acord adițional nr. 1 din 31.03.2021

Termen de execuție - 31.01.2022;

Acord adițional nr. 2 din 21.01.2022

Termen de execuție - 30.04.2022;

Acord adițional nr. 3 din 28.04.2022

Termen de execuție – 15 iulie 2022.

Acord adițional nr.4 din 08.07.2022

Termen de execuție – 31 august 2022.
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de realizare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform demersului nr. 10/02-06/5399 din 16.08.2022 al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”, grupul de lucru a con-
statat că s-au format premize de acceptare a solicitării S.R.L. „Universinj” privind prelungirea termenului predare a proiect-
ului până la data 30 septembrie 2022 și prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31.12.2022.

Astfel, potrivit art. 76 alin. (7) pct. 2 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 și prevederilor pct. 11.3 al con-
tractului de antrepriză, s-a stabilit modificarea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional 
nr. 5 privind modificarea termenului de valabilitate și de execuție a contractului. Pentru lucrările realizate cu întârziere, 
Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

Denumire ope-
rator economic

Modificările contractului
Termen de execuție inițial Termen de 

execuție modi-
ficat

Termen de 
valabilitate 

inițial

Termen de 
valabilitate 

modificat

S.R.L. „Universinj”

30 septembrie 2021

31 ianuarie 2022

30 aprilie 2022

15 iulie 2022

31 august 2022

30 septembrie 
2022

31 august 
2022

31 decembrie 
2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 28.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012, mun. Chișinău,  Piața Marii Adunări Naționale 

1
Număr de telefon 022-820-954
Număr de fax 022-250-522
E-mail oficial tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

L.Cemirtаn

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: □   Procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Obiectul achiziției Servicii de utilizare а infrastructurii fizice de canalizație 
subtеrаnă

Cod CPV 64213000-2
Valoarea estimată a achiziției 1 980 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 3/2022 
Link: 

Data publicării anunțului de participare 07.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

14.02.2022

Denumirea operatorului economic Moldtelecom S.A.

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 91841491 / 45
Data: 25.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 937 019,00 MDL
Inclusiv TVA: 2 324 422,80 MDL

Termen de valabilitate 31.01.2023
Termen de execuție Până la 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de execuție/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele: 
Temeiul juridic Art.76, alin. (7), pct. 2) al Legii nr. 131/2015 privind achi-

zițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost operate alte modificări

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Achiziția serviciilor de utilizare a infrastructurii fizice de canalizație subterană în valoare de 2 324 422,80 MDL  – îna-
inte de modificare;

După modificare: 

Achiziția serviciilor de utilizare a infrastructurii fizice de canalizație subterană în valoare de 2 329 008,15 MDL – după modificare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul Notei informative parvenite din partea secției Infrastructura fizică și profilaxie, la data de 09.09.2022 pri-
vind achiziționarea suplimentară a Serviciilor de utilizare а infrastructurii fizice de canalizație subtеrаnă, ca urmare 
a execuției lucrărilor de construcţii de linii telefonice și de comunicaţii și lucrărilor auxiliare de către Antrepreno-
rul Energotel Grup S.R.L. și a stabilirii, în temeiul documentației de execuție semnate între Energotel Grup S.R.L. și 
Moldtelecom S.A., a   lungimilor reale ale tuturor segmentelor de cablu instalate și, respectiv, a pilonilor amplasați, a 
survenit necesitatea modificării Contractului nr. 91841491/45 din 25.02.2022, prin majorarea valorii acestuia.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 91841491/45 din 25.02.2022, 
a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

Moldtelecom S.A. Nr. 1 28.09.2022 1 940 840,13
 MDL

2 329 008,15 
MDL
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ANUNȚ
privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ______/22 din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -
E-mail dtm_sis@sis.md
Pagina web oficială sis.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

SIS SIS

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse articole, accesorii și piese de schimb
Cod CPV 44400000-4
Valoarea estimată a achiziției 395 328,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1650365876591

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1650365876591

Data publicării anunțului de participare 19.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □

Servicii de proiectare □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat □     FAOAM □ 

BASS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

24.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL Eleamag
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 319/22

Data: 01.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 176 943,50

Inclusiv TVA:  212 332,20
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție În decurs de 30 zile de la solicitare, pe parcursul anului 

2022
Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [-]
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Art. 76 

alin. (7) pct. 1), 2), și alin. (9)

Pct. 12.2. al Contractului nr. 319/22 din 01.06.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În legătură cu parvenirea scrisorii nr. 11 din 12.09.2022 a SRL ”Eleamag”, prin care se menționează că din cauza con-
flictului militar din Ucraina, este în imposibilitate de a livra bunul de la lotul 32.1 ”Tester de măsurat împământarea 
CEM TEH” care este și scos din producție.  Totodată, din aceiași cauză este în imposibilitate de a livra și bunurile de la 
lotul 47.2 (Discuri BD-50GB, producător Omega) în cantitate de 670 bucăți (fiind livrate până la moment 330 bucăți). 

 Astfel, s-a propus inițierea unui acord de micșorare a contractului cu suma de 43 560,00 (patruzeci și trei mii 
cinci sute șaizeci,00) lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul situației de război din Ucraina, totodată și scoaterea din producție a unor modele de bunuri, operatorul 
economic este în imposibilitate de a livra bunul de la lotul 32.1 ”Tester de măsurat împământarea CEM TEH” în valoare 
de 3360,00 lei cu TVA și 670 bucăți ”Discuri BD-50GB, producător Omega” în valoare de 40 200,00 lei cu TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ____/22 din 
______________ a fost încheiat acordul de micșorare a contractului, după cum urmează:
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Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

SRL Eleamag Cu capital autohton 36 300,00 43 560,00

Valoarea finală a contractului după modificare va constitui 168 772,20 lei cu TVA.

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.  4  din 29  septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabi-
litati mun.Orhei

Localitate mun.Orhei
IDNO 1008606006164
Adresa mun.Orhei, str. V. Cupcea 4
Număr de telefon 0235-28871, 0235-28873
Număr de fax
E-mail oficial cp.orhei@anas.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danila Valeria, danilavaleria20@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitatie Deschisa □  

Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 

 

1192800.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653647359442
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649497979741

Data publicării anunțului de participare 27 mai 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

nu

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

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

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

24 iunie  2022

Denumirea operatorului economic „Villa Prodotti „ SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 72

Data:  07 iulie 2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653647359442
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 241061.66
Inclusiv TVA: 289274.00 lei

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 31 decembrie 2022
Denumirea operatorului economic „Baguette  „ SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 71

Data:07 iulie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 63691.25 

Inclusiv TVA: 76429.50
Termen de valabilitate 31 decembrie  2022
Termen de execuție 31 decembrie  2022
Denumirea operatorului economic „Lactis” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 74

Data:07 iulie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 177875.00

Inclusiv TVA: 213450.00
Termen de valabilitate 31  decembrie  2022
Termen de execuție 31 decembrie  2022
Denumirea operatorului economic  CC „Nivalli- Prod”   SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 75

Data:07 iulie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 41250.00 

Inclusiv TVA: 49500.00
Termen de valabilitate 31  decembrie  2022
Termen de execuție 31  decembrie   2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea contractului 
Temeiul juridic LEG.131
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

In urma procedurii de tip LD cu nr. : ocds-b3wdp1-MD-1653647359442 din „.27 ” mai 2022  privind achizitionarea 
„Produse alimentare pentru lunile iulie-septembrie  anul 2022” conform Deciziei de atribuire nr. 8  din „24 „iunie   2022 
au fost incheiate contractele: 

- Cu nr. 72 din „07” iulie  2022 cu OE „Villa Prodotti ” SRL  in valoare de  289274.00 lei (inclusiv TVA), din motivul nece-
sitatii de produse, grupul de lucru a decis majorarea cantitatii la pozitia :

- „pulpe de pui” cu 150.66 kg in valoare de 7231.68 lei (inclusiv TVA)

VALOAREA  Finala dupa majorare  constituie  296505.68 lei  (inclusiv TVA)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653647359442
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- Cu nr.71   Din „ 07” iulie  2022 cu OE „Baguette” SRL  in valoare de :  76429.50 lei   (inclusiv TVA), din motivul 
surplusului de produse ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului grupul de lucru a decis micso-
rarea cantitatilor la pozitiile:

„ciocolate Dor” cu 34 kg in valoare de 4148.00  lei (inclusiv TVA)

„ciocolate Masca” cu 37.9 kg in valoare de 5230.20 lei (inclusiv TVA)

„ciocolate Batonas” cu 22 kg in valoare de 2020.70 lei (inclusiv TVA)

„zefir” cu 2.7058 kg in valoare de 311.17 lei (inclusiv TVA)

„castraveti marinati” cu 90 kg in valoare de 2160.00 lei (inclusiv TVA)

„rosii marinate” cu 210 kg in valoare de 2772.00 lei (inclusiv TVA)

VALOAREA  Finala dupa micsorare  constituie  59787.43  lei  (inclusiv TVA)

- Cu nr. 74  din „07 ” iulie  2022 cu OE „Lactis” SA  in valoare totala de 120873.49 lei (inclusiv TVA), din motivul 
surplusului de produse ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului grupul de lucru a decis micso-
rarea cantitatilor la pozitiile:

„cascaval Rasiiskii” cu 200 kg in valoare de 31400.00 lei (inclusiv TVA)

„iaurt ” cu 2430  buc in valoare de 17010.00 lei (inclusiv TVA)

VALOAREA  Finala dupa micsorare  constituie  72463.49  lei  (inclusiv TVA)

- Cu nr.75 din ”07” iulie  2022 cu OE „ CC Nivalli-prod” SRL in valoare totala de 49500.00 lei (inclusiv TVA), din 
motivul surplusului de produse ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului grupul de lucru a decis 
micsorarea cantitatii la pozitia:

„carne de vita” cu 135 kg in valoare de 22275.00 lei (inclusiv TVA)

VALOAREA  Finala dupa micsorare  constituie  27225.00  lei  (inclusiv TVA)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Din motivul surplusului de produse la unele pozitii  ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului si 
necesitatilor aparute  grupul de lucru a decis modificarea  cantitatilor la pozitiile mai sus mentionate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 71,72,74,75, din „07 ” 
iulie  2022 a fost încheiat acordul adiţional privind  modificarea valorilor contractelor dupa cum urmeaza:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Villa Prodotti” SRL 1 29 septembrie 2022 6026.40   Majorare 7231.68

„Baguette „ SRL 1 29 septembrie 2022 13868.39   Micsorare 
16642.07

„Lactis” SA 1 29 septembrie 2022 40341.66 Micsorare 48410.00

CC„ Nivalli – prod” SRL 1 29 septembrie 2022 18562.50 Micsorare 22275.00

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. 125/22 din 31.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu 
a Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md  

TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md.
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte de exterior, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale în anul 2022

Cod CPV 18220000-7
Valoarea estimată a achiziției 1 575 000,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1659621705707
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659621705707?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 04.08.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru 09.09.2022

Denumirea operatorului economic ÎS „Russca”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 14/672
Data: 16.09.2022

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659621705707
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 1218000,00 lei
Inclusiv TVA: 1461600,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022

Termen de execuție
până la 21.10.2022 – 1500 unit;

până la 21.11.2022 – 2000 unit.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1659621705707 din 21.08.2022, pri-
vind achiziţionarea „Îmbrăcăminte de exterior, pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 
2022”, la lotul „Scurtă călduroasă din țesătură camuflată” a fost desemnat câștigător opera-
torul economic ÎS „Russca”. Conform pct. 2.1, anexelor nr. 1, 2 și 3 a contractului nr. 14/672 din 
16.09.2022, operatorul economic ÎS „Russca” urma să livreze „Scurtă călduroasă din țesătu-
ră camuflată”, în cantitate de 1500 unit., până la data de 21.10.2022 și în cantitate de 2000 
unit., până la data de 21.11.2022 . 

Se modifică pct. 2.1, anexele nr. 1, 2 și 3 a contractului nr. 14/672 din 16.09.2022, și anume, 
termenele de livrare a lotului „Scurtă călduroasă din țesătură camuflată”, în cantitate de 
1500 unit., se prelungește până la data de 21.11.2022 și în cantitate de 2000 unit., se prelun-
gește până la data de 21.12.2022 .
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 27.10.2022 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de la ope-
ratorul economic ÎS „Russca”, cu anexarea materialelor justificative, prin care acesta solicită 
modificarea termenelor de livrare a lotului „Scurtă călduroasă din țesătură camuflată”, în le-
gătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei, lanțurile logistice s-au distrus ce a dus 
la lipsa materialelor auxiliare pe piața Republicii Moldova, și anume, căptușeală din 
bumbac – 100 %, dar importarea acesteia  necesită timp suplimentar.

Reieșind din cele expuse, operatorul economic ÎS „Russca” solicită prelungirea termenelor 
de livrare a lotului „Scurtă călduroasă din țesătură camuflată” până la 21.11.2022, în canti-
tate de 1500 unit. și  până la 21.12.2022, în cantitate de 2000 unit. 

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră solicitarea întemeia-
tă, de asemenea reieșind din faptul că, prelungirea termenului de livrare nu afectează activi-
tatea autorității contractante, se propune prelungirea termenelor de livrare a lotului „Scurtă 
călduroasă din țesătură camuflată” până la 21.11.2022, în cantitate de 1500 unit. și  până la 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659621705707
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21.12.2022, în cantitate de 2000 unit., iar în baza comunicatului Ministrului Finanțelor al RM 
nr.13-09/94 din 14.04.2022, nu se va aplica penalitate operatorului economic ÎS „Russca”.  

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru nr. 191/22 din 31.10.2022 de modificare a contractului 
de achiziție nr.14/672  din 16.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea 
termenelor de livrare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎS „Russca” 14/880 31.10.2022 - -
 

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 124/22 din 31.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu 
a Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md  

TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md.
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției ,,Articole de îmbrăcăminte (șosete), pentru necesităţile 
Armatei Naţionale în anul 2022

Cod CPV 18310000-5
Valoarea estimată a achiziției 1350000,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1656482248690
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656482248690?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 29.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru 23.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Zilant”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 14/664
Data: 13.09.2022

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656482248690
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 600000,00 lei
Inclusiv TVA: 720000,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022
Termen de execuție până la 01.11.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1656482248690 din 19.07.2022, privind achiziţio-
narea „Articole de îmbrăcăminte (șosete), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022”, la lotul „Ciorapi 
de bumbac” a fost desemnat câștigător operatorul economic SRL „Zilant”. Conform pct. 2.1, anexelor nr. 1, 
2 și 3 a contractului nr. 14/664 din 13.09.2022, operatorul economic SRL „Zilant” urma să livreze „Ciorapi de 
bumbac”, în cantitate de 60000 per., până la data de 01.11.2022. Producător din Uzbekistan.

Se modifică pct. 2.1, anexele nr. 1, 2 și 3 a contractului nr. 14/664 din 13.09.2022, și anume, termenul de 
livrare a „Ciorapi de bumbac”, în cantitate de 60000 per.,  se prelungește până la data de 30.11.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 31.10.2022 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de la operatorul economic 
SRL „Zilant”, cu anexarea materialelor justificative, prin care acesta solicită modificarea termenului de livrare 
a lotului „Ciorapi de bumbac”, în legătură cu depunerea și retragerea contestației la lotul menționat de către 
SRL „Tiomac”, semnarea contractului s-a tergiversat cu 14 zile – timp când putea fi plastă comanda la produ-
cător. Totodată, în legătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei, logistica s-a complicat, transportul 
destinat pentru importul bunurilor a companiilor specializate este suprasolicitat, din cauza congestiei la 
punctele de traversare a frontierei. Pentru livrarea lotului „Ciorapi de bumbac” compania de transport „AK-
TRANS ULUS. NAK. GIDA. INS.AKAR. SAN. TIC. LTD. STI.”(Turcia), a oferit transport pentru data de 22.10.22, 
conform solicitării nr. 12 din 03.10.22. Reieșind  din situația de la punctele de trecere a frontierei și procedu-
rile vamale necesită timp suplimentar pentru livrarea bunurilor. 

Subsecvent celor expuse, operatorul economic SRL „Zilant” solicită prelungirea termenului de livrare până 
la 30.11.2022 a lotului „Ciorapi de bumbac”, în cantitate de 60000 per.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră solicitarea întemeiată, de asemenea 
reieșind din faptul că, prelungirea termenului de livrare nu afectează activitatea autorității contractante, se 
propune prelungirea termenului de livrare a „Ciorapi de bumbac”, în cantitate de 60000 per., până la data 
de 30.11.2022.

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru nr. 190/22 din 31.10.2022 de modificare a contractului de achiziție 
nr.14/664  din 13.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de livrare.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656482248690
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Zilant” 14/879 31.10.2022 - -

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.6 din 01 noiembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or. Cornești, r-nul Ungheni
Localitate Or. Cornești, r-nul Ungheni
IDNO 1007601003183
Adresa Or. Cornești, r-nul Ungheni
Număr de telefon 0236-61-236
Număr de fax 023661244
E-mail oficial orasul.cornesti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vera Buga

079795162
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canali-

zare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 35 479 886,00 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 634/16

Link: 
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

21.12.2016

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SC Foremcons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 88

Data: 29.12.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 31 280 816.61

Inclusiv TVA: 37 536 979.93
Termen de valabilitate 31.07.2023
Termen de execuție 15 luni, ulterior prelugite prin acorduri de prelungire

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  Modificarea punctului 7.10 din contract
Temeiul juridic HG Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului 

Privind achizițiile publice de lucrări

Legea Nr.131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord-Aditional nr. 1 din 03.05.2018 cu privire la prelungirea va-
labilitatii contractului.

Acord-Aditional nr. 2 din 24.02.2020 cu privire majorarea valorii 
contractului.

Acord-Aditional nr. 3 din 24.02.2020 cu privire la prelungirea va-
labilitatii contractului.

Acord-Aditional nr. 4 din 14.04.2022 cu privire majorarea valorii 
contractului.

 Acord-Aditional nr 5 din 26.04.2022 cu privire la prelungirea va-
labilitatii contractului

Acord-Aditional nr 6 din 29.08.2022 cu privire la diminuarea va-
lorii contractului

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfăşurării Licitaţiei Publice Nr. 634/16 din 09.12.2016, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 88 din 
29 decembrie 2016 cu operatorul economic SRL “ Foremcons” pentru Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, 
canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești.

Pct. 7.10 din contractul de antrepriză sus menționat suna astfel “Garanția de bună execuție se va restitui Antre-
prenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnar-
ea procesului -verbal de recepție finală”.

Conform HG Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului Privind achizițiile publice de lucrări, Secțiunea 
a 9-a, Garanția de bună execuție a contractului, pct.155 Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția 
de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lu-
crărilor.
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Și totodată LEGEA Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, articolul 68. Garanţia pentru ofertă şi garanţia de 
bună execuţie a contractului, pct.8 Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la 
momentul executării integrale a contractului de achiziții publice.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ținînd cont de ultimele prevederi legale HG Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului Privind 
achizițiile publice de lucrări, Secțiunea a 9-a, Garanția de bună execuție a contractului, pct.155 Autoritatea contrac-
tantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesu-
lui-verbal la terminarea lucrărilor. 

Și totodată LEGEA Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, articolul 68. Garanţia pentru ofertă şi garanţia 
de bună execuţie a contractului, pct.8 Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la 
momentul executării integrale a contractului de achiziții publice.

A fost luată decizia de a modifica pct. 7.10 din contractul de antrepriza nr. 88 din 29.12.2016 încheiat între Primăria 
or. Cornești, r-l Ungheni și compania de construcții SC Foremcons SRL și anume restituirea garanției de bună execuție 
operatorului economic după executarea integrală a contractului de antrepriză și după semnarea procesului-verbal la 
terminarea lucrărilor în termen de 15 zile de la data semnării acestuia.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 88 din 29.12.2016 a fost 
încheiat acordul adiţional Nr 7 din  ___________ privind Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și 
epurare a sat. Romanovca și or. Cornești.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data 
acordului adi-

țional
Modificarea

Pct. 7.10 -Autoritatea 
contractantă eliberează/
restituie garanția de 
bună execuție a contrac-
tului în termen de 15 
zile de la data semnării 
procesului-verbal la ter-
minarea lucrărilor.

Din ___ noiembrie 2022

SC Foremcons SRL Nr.7

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

Nr           din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: ne-
gocieri directe fără publicare a unui anunț de participare

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

art. 40 alin. 1) lit. a) al Legii 74/2020

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Piese și instalații pentru sistemul de apeduct, canalizare și 
încălzire

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

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
118 din 03.11.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Nalimot-Com” SRL ” SRL
IDNO 1006600052073
Date de contact tel. 068501931,060568868 

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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în con-
siderare pentru atribuirea contractului.

Lot 1 - 840 530, 58, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare

Lot 2 - 1 689 085,13, fără TVA- valoarea ofertei câștigătoare

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Piese și instalații pentru 
sistemul de apeduct, 
canalizare și încălzire 
(Lot 1, Lot 2)

44100000-1 218 poziții 112 04.11.2022 3 035 538,85

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr           din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664285555957

Data publicării:27.09.2022 ora 16:42
Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/40514

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
117 din 03.11.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact tel. 022-21-12-25 , e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în con-
siderare pentru atribuirea contractului.

1 825 250,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigă-
toare

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse petroliere 09100000-0 95 000 litri 113 08.11.2022 2 140 300,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.201A din 10.11.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Conform LEGII Nr. LP74/2020

din 21.05.2020, Articolul 40. Negocierea fără publicarea prealabilă a 
unui anunț

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:  Conform LEGII Nr. LP74/2020 din 21.05.2020.

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru Bunuri √       

Obiectul de achiziție RFQ_162 - IZOLATOARE DIN PORȚELAN

Anunțul de participare
N/A

N/A

Link:N/A

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație Electronică  √   

Nr. oferte primite

Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

Pe cale electronică:

„ÎM CC ,,ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

ELECTROCON SRL 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
Nr. 72 din 31.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎM ,,ODESKABEL-MOLDOVA” S.R.L.
IDNO 1003600035750

Date de contact 

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

0 22 272727

str. Varnița 10/2

http://www.okm.md/

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □            

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu □      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute lua-
te în considerare pentru atribuirea contractului. 366.000,00 MDL  fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,MDL  
inclusiv TVA

Lot 1 

 
546214 - IZOLATOR DE SUPORT 
IOS-35/500 44111511-6 3000 buc. 2b37622 din 

08.06.2022 439.200,00

TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA 439.200,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire ELECTROCON SRL 
IDNO 1003600035750

Date de contact 

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

+373 22 47 03 31

str. M. Dragan, 19

https://electrocon.md//

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □            

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu □      
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Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute lua-
te în considerare pentru atribuirea contractului. 107.640,19 MDL  fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,MDL  
inclusiv TVA

Lot 1 
 
541204 IZOLATOR SF-20-G 44111511-6 3000 buc. 2b37622 din 

08.06.2022 439.200,00

Lot 1 541204 IZOLATOR SF-20-G 44111511-6 1170 buc. 2b37522 din 
08.06.2022 129.168,22

TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA 568.368,22
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu √         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.200A din 10.11.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Conform LEGII Nr. LP74/2020

din 21.05.2020, Articolul 40. Negocierea fără publicarea 
prealabilă a unui anunț

Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:  Conform LEGII Nr. LP74/2020 din 21.05.2020.

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri √       

Obiectul de achiziție RFQ_163 - Izolator de suport IOS-35/500

Anunțul de participare N/A
N/A
Link:N/A

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

Nr. oferte primite

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

Pe cale electronică:

„ÎM CC ,,ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
Nr. 64 din 25.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎM ,,ODESKABEL-MOLDOVA” S.R.L.

IDNO 1003600035750

Date de contact 

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

0 22 272727

str. Varnița 10/2

http://www.okm.md/

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □            

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu □      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei 
celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului. 285.000,00 MDL  fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,MDL  
inclusiv TVA

Lot 1 
 
546214 - IZOLATOR DE SUPORT 
IOS-35/500

44111511-6 200 buc. 2b36922 din 
07.06.2022 342.000,00

TOTAL ATRIBUIT inclusiv TVA 342.000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu √         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 202A din 10.11.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrînsă
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

  √ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri  √     

Obiectul de achiziție RFQ_202  ANVELOPE DE IARNĂ, ACUMULATOARE
Anunțul de participare Nr. 71

Data publicării: 09.09.2022
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_71_2.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut  √

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică  √ 

Nr. oferte primite
Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:

1 AUTO TYRES SRL
2 DAAC HERMES SA
3 EXIMOTOR SA
4 OLMOSDON SRL

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 141 din 12.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire EXIMOTOR SA
IDNO 100260003712
Date de contact 

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

anzea@mail.ru,  

eximotorsa2019@gmail.com,  +37368685429

mun.Chisinau,str.Varnita,8, 

https://coleso.md/ro/contacte.html
Întreprindere mică sau mijlocie Da √         

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu √       

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului. 305.627,74 MDL fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma MDL, 
inclusiv TVA

Lotul 2 540418 Anvelope 185/75/
R16 (4x4);175/80/R16

34631400-3

60 buc

Contract 
3b79822 din 
28.10.2022

103.500,00

Lotul 4 549057 Anvelope 215/60/
R16 40 buc 64.960,80

Lotul 5 541863 Anvelope 235/60/
R18 4 buc 9.760,08

Lotul 6 543377 Anvelope 235/75/
R15 (4X4) 28 buc 46.200,00

Lotul 7 209582 Anvelope 245/70/
R16 (4x4) 20 buc 45.800,40

Lotul 9 541871 Anvelope 370 x 508 
(14,00 x 20 ) 6 buc 61.200,00

Lotul 10 543387 Anvelope 425/85/
R21 2 buc 18.672,00

Lotul 11 546027 Anvelope 700/12 2 buc 3.780,00

Lotul 12 546027 Anvelope  6.00-9.
PR10-E8, spate balcancar 2 buc 2.280,00

Lotul 13 543387 Anvelope 9,00/20 2 buc 10.600,01

TOTAL ATRIBUIT 366.753,28

mailto:eximotorsa2019@gmail.com,%20%20+37368685429
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Denumire DAAC Hermes SA

IDNO 1002600009035

Date de contact 

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

info@daac-hermes.md +37322406231; 
+37378300377

Chisinau, str. Calea Iesilor 10

daac-hermes.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu √       

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

80.167,40 MDL fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma MDL, 
inclusiv TVA

Lotul 1 546296 Anvelope 195/65/
R15 34631400-3 8 buc. Contract 

3b79722 
din 

28.10.2022

9.055,68

Lotul 8 543391 Anvelope 255/70/
R16 (4x4) 34631400-3 30 buc. 87.145,20

TOTAL ATRIBUIT MDL 96.200,88

Denumire AUTO TYRES SRL 

IDNO 1012600011019

Date de contact 

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

info@autotyres.md

г.Кишинев ул.Соколень 1/1

022-44-22-33

Auto tyres.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu √       

mailto:info@daac-hermes.md
mailto:info@autotyres.md
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Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

186.450,00 MDL fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma MDL, 
inclusiv TVA

Lotul 3 546273 Anvelope 215/55/
R17 34631400-3 4 buc.

Contract 
3s80422 din 
28.10.2022

7.944,00

12.660,00Lotul 14 540406 Acumulator 
12V60Ah540EN 31430000-9 10 buc.

Lotul 17 545726  Acumulator 
2V100Ah, 830EN 31430000-9 2 buc. 4.560,00

Lotul 18 540407  Acumulator 
77/80Ah, 31430000-9 2 buc. 3.600,00

TOTAL ATRIBUIT 28.764,00 

Denumire OLMOSDON SRL

IDNO 1002600017102

Date de contact 

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

info@olmosdon.md

olmosdon.md

+373 22 407-199

mun.Chisinau,str.Varnita,8

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu √       

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute 
luate în considerare pentru atribuirea contrac-
tului.

18.653,00 MDL fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma MDL, 
inclusiv TVA

mailto:info@olmosdon.md
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Lotul 15 540404 Acumulator 
6st190Ah, 1200A 31430000-9 4 buc. Contract 

3b80222 din 
28.10.2022

12633,60

Lotul 16 541845 Acumulator 
12V95Ah, 830EN 31430000-9 5 buc. 9.750,00

TOTAL ATRIBUIT MDL 24.342,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu √   

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6A din 10.11.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy” SRL
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1014600043319
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 391
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet www.premierenergy.md
Persoana de contact Olesea Edigarian  +373 431391;
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub in-
cidența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare) Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Servicii √       

Obiectul de achiziție RFQ_193 - Servicii de recepționare a apelurilor telefonice 
ICS Premier Energy SRL  prin procedura de achiziție deschisă

Anunțul de participare
Nr. 57
Data publicării: 22.07.2022
Link:https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_57_3.pdf

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

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 

Pe cale electronică:

SC LIOTELEX SRL 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr .08 din 15.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SC LIOTELEX SRL
IDNO 1007600042390
Date de contact 

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

Liotelexot24@gmail.com; +37322589398, mun. 
Chișinău str. Alba Iulia, 75/V

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
 Nu √      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului. 13.772.082,69 MDL fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de mă-

sură, 

Nr. și data contrac-
tului

*Suma, 
MDL  inclu-

siv TVA

Lotul 1 

Servicii de recepționare a ape-
lurilor telefonice ICS Premier 
Energy SRL

79342300

serviciu 1s75122 din 
17.10.2022 16.526.499,22

TOTAL ATRIBUIT 16.526.499,22
*Suma totala adjudecata pentru anii 2022-2026, MDL fara TVA,  luand in considerare valoarea coeficientului 80% IPC 
prognozat.

3. Alte informații:

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

Nu √         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:Liotelexot24@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 07.11.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-388, 022-436-312
E-mail tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială www.termoelectrica.md
Persoana de contact Zagoreț Adelina
Tipul entității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale □

      

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziții sec-
toriale/acordului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV Achiziționarea conductelor și a elementelor rețelelor 

termice cu izolare termică din poliuretan rigid, Cod CPV 
- 44161000-6

Anunțul de participare Nr: 21062495
Data publicării: 30 august 2022, ora 08:43.
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661837481211?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 162 din 26.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “Torconst” S.R.L.
IDNO 1004600062601

Date de contact 

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

Republica Moldova

mun. Chișinău,  

Str. Albisoara, 66, ap. 34

tel: +373 79 518 920

e-mail: office@torconst.md;

torconst@mail.ru; torconstbl@mail.ru .
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □           

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □         

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

“Torconst”S.R.L.
 Lot 1 Achiziționarea conduc-

telor și a elementelor re-
țelelor termice cu izolare 
termică din poliuretan 
rigid.

44161000-
6

m.l./buc./
set

Nr. 2022234

Data: 07.11.2022
1 919 646,19

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

2. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele 
membre ale Uniunii Europene

Nu □        

Da □        

mailto:office@torconst.md
mailto:torconst@mail.ru
mailto:torconstbl@mail.ru
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/ con-
tractele la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE MODIFICARE A ANUNȚULUI DE PARTICIPARE 

Nr. 181P din 14 OCTOMBRIE 2022

În atenţia operatorilor economici!
La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_218 privind achizitionarea  

TRANSFORMATOR DE PUTERE 40MVA/110/10-6 kV,  Cod CPV: 31170000-8, conform necesitatilor 
autoritatii contractante ICS “Premier Energy Distribution” SA, sunt operate urmatoarele 

modificari:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data]  14.11.2022

SE INLOCUIESTE CU:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data]  28.11.2022
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 204P din 11.11.2022

privind concursul RFQ_229, achiziționarea Serviciilor de eliminare a instalațiilor electrice ce conțin 
ulei dielectric contaminat cu PCB (bifenili policlorurați), prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 15 03

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

 CPV

Denumirea serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/sistemul de gesti-

une electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot 1 90523000-9

Servicii de eliminare a 
instalațiilor electrice ce 
conțin ulei dielectric 
contaminat cu PCB 
(bifenili policlorurați).

Serv. 1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.
com

800.000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta)  pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 12 luni

11. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

mailto:furnizor@premierenergy.md
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13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per lot 
din punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  20.12.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

22. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, re-
spectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-

mailto:furnizor@premierenergy.md
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pene: nu aplică.

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică. 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu apli-
că. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț:  nu a fost publicat anunț de intenție. 

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: transmis la data de 11.11.2022,  spre 
publicare pentru data de 15.11.2022.

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Autovehicule 
                     (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
      (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. Cod CPV
Denu-
mi-rea 

bunurilor

Canti-tatea

(buc.)
Specificații

Valoarea 
estimată cu 

TVA, EUR

Lot 1

1. 34113300-5 SUV 1

Cutie de viteze – automată
Combustibil – diesel
Consum mediu – nu mai mult de 6,5 litri/100km
Capacitatea cilindrică a motorului – ≥ 2000cm3

Numărul de locuri – 5
Numărul de uși – 5
Tracțiune – 4x4
Dotări 
Sistem de climatizare în două zone;
Tapițerie din piele;
Geamuri electrice față și spate;
Cotieră centrală față;
Cotieră spate cu suport pentru pahare;
Jante din aliaj;
Închidere centralizată cu telecomandă;
Control automat al climatizării cu două zone;
Selecția modului de conducere 4x4 sau 4x2;
Faruri cu halogen reglabile manual cu lumini de zi LED;
Lămpi de ceață față;
Scaune față reglabile pe înălțime;
Parktronic spate;
Oglindă retrovizoare interioară automată;
Oglinzi retrovizoare pliante reglabile electric, încălzite electric, cu 
reglare automată;
Volan din piele multifuncțional;
Funcție off-road;
Sistem multimedia.
Garanție de la producător – minim 36 luni.

28 000,00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Nr. Cod CPV
Denu-
mi-rea 

bunurilor

Canti-tatea

(buc.)
Specificații

Valoarea 
estimată cu 

TVA, EUR

Lot 2

2. 34110000-1 Sedan 2

Cutie de viteze – automată

Combustibil – diesel

Consum mediu – nu mai mult de 5,5 litri/100km

Capacitatea cilindrică a motorului – ≥ 2000cm3

Numărul de locuri – 5

Numărul de uși – 4

Tracțiune – față

Dotări 

Sistem de climatizare în două zone;

Tapițerie din piele;

Geamuri electrice față și spate;

Cotieră centrală față;

Cotieră spate cu suport pentru pahare;

Jante din aliaj;

Închidere centralizată cu telecomandă;

Control automat al climatizării cu două zone;

Faruri cu halogen reglabile manual cu lumini de zi LED;

Lămpi de ceață față;

Scaune față reglabile pe înălțime;

Parktronic spate;

Oglindă retrovizoare interioară automată;

Oglinzi retrovizoare pliante reglabile electric, încălzite 
electric, cu reglare automată;

Volan din piele multifuncțional;

Sistem multimedia.

Garanție de la producător – minim 36 luni.

42 000,00

Total 70 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 90 de zile începând cu data 
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semnării contractului de vânzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la adresa: mun. Chișinău, 
str. Muncești, 71.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.04.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/ce-
rinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței

Nivelul mi-
nim/

Obligativi-
tatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila 
umedă Obligatoriu

2.
Dovada înregistrării în Re-
gistrul de stat al persoanelor 
juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoa-
nelor juridice Obligatoriu

3. Confirmarea lipsei datoriilor 
față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat 
sau declarație de proprie răspundere Obligatoriu

4. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de plată 30 zile 
calendaristice Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor:

Nr.

d/o
Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

 Depunerea ofertelor pe: 21.12.2022  până la: 09:00

  Deschiderea ofertelor pe: 21.12.2022  până la: 10:00
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22. Adresa la care trebuie transmise ofertele:MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 101. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să 
participe la deschiderea ofertelor.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
nu a fost publicat

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  11.11.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor(se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
preţul să includă TVA.
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37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Autovehicule „

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), la cursul BNM în raport cu moneda 
EURO, termenul de plată până la 90 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, cantitatea corespunde acte-
lor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.


	_Hlk76382382
	_Hlk100151566
	_Hlk92955776
	_Hlk106456319
	_Hlk95115862
	_Hlk95116000
	_Hlk66889115
	_Hlk64536902
	_Hlk63067930
	_Hlk76976535
	_Hlk108631470
	_Hlk106002533
	_Hlk95116699
	_Hlk110435088
	_Hlk119148662
	_Hlk92357058
	_Hlk118299846
	_Hlk110435125
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk33382913
	_Hlk33382939
	_Hlk33382810
	_Hlk33382836
	_Hlk33383046
	_Hlk33383065
	_Hlk77770975
	_Hlk77770975
	_Hlk77770975
	_Hlk113010622
	_Hlk113010708
	_Hlk77770975
	_Hlk113010622
	_Hlk113010708
	_Hlk77770975
	_Hlk113010622
	_Hlk113010708
	_Hlk77770975
	_Hlk115168369
	_Hlk115168402
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk67908124
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk117690222
	_Hlk94023191
	_Hlk94023198
	_Hlk94023211
	_Hlk117690006
	_Hlk117690054
	_Hlk117690067
	_Hlk117690344
	_Hlk94018809
	_Hlk94021522
	_Hlk94000424
	_GoBack
	_Hlk96351056

