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ANUNŢ DE INTENŢIE
ImSP Spitalul Clinic Republican, c/f: 1003600150783

Adresa: mD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md

Persoana de contact: mamaliga Dorina Telefon: 0 22 40 36 97

Fax: 0 22 40 36 97 E-mail: achizitiipublicescr@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Formulare de evidență medicală 
primară pentru anul 2018 22800000-8 153500.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2018 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
ADmINISTRAŢIA DE STAT A DRUmURILOR Î.S., c/f: 1003600023559

Adresa: Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12 bl. a

Persoana de contact: Țurcan Natalia Telefon: 022223179

Fax: 022746249 E-mail: dragalin@asd.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Servicii

1
Servicii de proiectare pentru reparația 
drumului R31 R30 – Tudora – Palanca –
frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 15,1

71322500-6 1253147.00 Licitaţie 
publică

2018 
Trimestrul IV

2

Servicii de proiectare pentru 
actualizarea proiectului „Reabilitarea 
drumului m21 Chișinău – Dubăsari 
– Poltava (Ucraina), km 5+400 – km 
6+400” la compartimentele apeduct și 
canalizare, alimentarea cu gaze, canalul 
pentru comunicații.

71322500-6 255335.00 Licitaţie 
publică

2018 
Trimestrul IV

ANUNŢ DE INTENŢIE
Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare, c/f: 1007601010323

Adresa: bd. Stefan cel mare 83

Persoana de contact: Dicusar Lidia Telefon: 022223107

Fax: 022223107 E-mail: dgaurf@yandex.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Procurarea software-ului 48000000-8 750000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.m.S.P. SPITALUL CLINIC mUNICIPAL “SFÂNTUL ARHANGHEL mIHAIL”, c/f: 1003600152558

Adresa: Republica moldova, mun. Chişinău, str. Arh. mihail 38

Persoana de contact: Punga Ala Telefon: 022 244239

Fax: 022 244239 E-mail: ala_punga@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planificată (lei, 
făra TVA)

Tip procedură Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri
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1 Produse alimentare pentru 
semestrul I anul 2018 15000000-8 1100000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul IV

ANUNŢ DE INTENŢIE
IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, c/f: 1013620012945
Adresa: mun. Chişinău, str. mitropolit Dosoftei, 126
Persoana de contact: Rusu Valentina Telefon: 068166146
Fax: 022105561 E-mail: achizitii_onvv@wineofmoldova.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Servicii

1

Realizarea campaniei de 
comunicare și suport PR&media 
relations a activităților ”Wine of 
moldova. A Legend Alive” pe piața 
Poloniei, în periada Decembrie 
2017- Ianuarie 2018.

79342200-5 420000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

 
 
 

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/03339

Autoritatea contractantă I.m.S.P. SPITALUL CLINIC AL mINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

Telefon/fax 022267023

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mELINCEANU DUmITRU

Obiectul achiziţiei Reparația laboratorului în cadrul ImSP SCmS

Cod CPV 45212000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau,str.A.Puskin 51 bl.A etajul 6

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21909999 
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Licitaţie publică Nr. 17/03816

Autoritatea contractantă Compania Națională de Asigurări în medicină

Adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46

Telefon/fax 0 22 780 240 0, 22 780 295

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PRUTEANU GALINA

Obiectul achiziţiei Reparare și întreținere a automobilelor CNAm pentru anul 2018

Cod CPV 50112000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare Cod ECO-145130

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 331891

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare Cod ECO-145130

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 331891

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare Cod ECO-145130

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 331891

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22413951 

Licitaţie publică Nr. 17/03835

Autoritatea contractantă I.m.S.P. SPITALUL RAIONAL IALOVENI

Adresa Republica moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 
7

Telefon/fax (0268)21186

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LEORDA Tatiana

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor alimentare pentru I simestru a anului 
2018 şi legumelor pt. I trimestru

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 
7, birou 31

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 
7, birou 39

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare Anexanr1

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare Anexanr1

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare Anexanr1

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22428427 

Licitaţie publică Nr. 17/03878

Autoritatea contractantă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Adresa mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63

Telefon/fax 022-29-47-26

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI OLGA

Obiectul achiziţiei Vaccinuri pentru uz veterinar, consumabile, dezinfectant

Cod CPV 33651690-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63, bir 103

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Termenul de depunere a ofertelor 14.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22484348 

Licitaţie publică Nr. 17/03897

Autoritatea contractantă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Adresa mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63

Telefon/fax 022-29-47-26

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI OLGA

Obiectul achiziţiei Ustensile si echipament de laborator pentru determinarea 
trichinellei prin metoda digestiei artificiale

Cod CPV 38430000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63, bir.103

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22495625 

Licitaţie publică Nr. 17/03913

Autoritatea contractantă Primăria Orhei

Adresa mun. Orhei, str. V. mahu 160

Telefon/fax 023523981 078383111

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mORARI VIOLETA

Obiectul achiziţiei Servicii de deservire și întreținere a spațiilor verzi în municipiul 
anul 2018

Cod CPV 77310000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria Orhei, et. I, bir. ”achiziții publice”

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Orhei, str. V. mahu 160
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 21.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.12.2017 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22505654 

Licitaţie publică Nr. 17/03972

Autoritatea contractantă ImSP Spitalul Clinic Republican

Adresa mD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md

Telefon/fax 0 22 40 36 97

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VASILIEV ANA
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Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru anul 2018 şi legume, fructe, ouă 
pentru semestrul I anul 2018

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://scr.md/page/ro-licitatii-55 sau ImSP SCR, bl. admin., et. 2, 
Serviciul Achiziţii Publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29, ImSP SCR, bl. admin., 
et. 2, Sala de şedinte

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 07.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.12.2017 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22584604 

Licitaţie publică Nr. 17/03989

Autoritatea contractantă I.m.S.P. INSTITUTUL mAmEI ŞI COPILULUI

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Burebista 93

Telefon/fax 022-55-96-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru utilaj medical

Cod CPV 33140000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Burebista 93

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22619929 
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Licitaţie publică Nr. 17/03992

Autoritatea contractantă PRImĂRIA OR.VULCĂNEŞTI

Adresa Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Gagarin Iu. 
40

Telefon/fax 029320332

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COSTANDA CORNELII

Obiectul achiziţiei Продовольственные товары для подведомственных 
учреждений примарии г. Вулканешть на 1 квартал 2018 года.

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Gagarin Iu. 
40

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Rusă
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22631232 

Licitaţie publică Nr. 17/04091

Autoritatea contractantă ASEm

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Bănulescu-Bodoni G. 61

Telefon/fax 022402852

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALENCO ION

Obiectul achiziţiei Tehnică de calcul, piese de schimb, materiale consumabile

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini ASEm,Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59,bloc B, biroul 517

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Bănulescu-Bodoni G. 61

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 22512024696

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22512024696

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22512024696

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22700577 
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Licitaţie publică Nr. 17/04130

Autoritatea contractantă Primăria mun. Ungheni

Adresa mun. Ungheni, str. Națională 7

Telefon/fax 0236 26501, 068378376

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GAVIUC VASILE

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru semestrul I al anului 2018

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria mun. Ungheni, str. Națională 7, bir. 503

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Ungheni, str. Națională 7
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22756909 

Licitaţie publică Nr. 17/04155

Autoritatea contractantă I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Telefon/fax 022 504714

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mAGLA mARIANA

Obiectul achiziţiei Produse de papetărie

Cod CPV 30192700-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 28.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.12.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22789075 

Licitaţie publică Nr. 17/04173

Autoritatea contractantă PRImĂRIA ORAŞULUI CĂUŞENI

Adresa Republica moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. meşterul Radu 3

Telefon/fax 024322233

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LEBEDEV VICTOR

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pe anul 2018

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, Primăria CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. meşterul 
Radu 3, et. 2, biroul Achiziții Publice
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. meşterul Radu 3
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 22.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22808447 

Licitaţie publică Nr. 17/04187

Autoritatea contractantă I.m.S.P. Asociația medicală Teritorială Centru

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

Telefon/fax 275121

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢIHOŢKI VLADImIR

Obiectul achiziţiei Autoturism

Cod CPV 34110000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, ImSP AmT Centru, bir.208

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, ImSP 
AmT Centru, bir.208

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECmD2X609

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECmD2X609

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECmD2X609

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22822136 

Licitaţie publică Nr. 17/04190

Autoritatea contractantă I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Telefon/fax 022 504714

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mAGLA mARIANA

Obiectul achiziţiei Servicii financiare (bancare)
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Cod CPV 66100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 13.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.12.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22823789 

Licitaţie publică Nr. 17/04221

Autoritatea contractantă DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, mun. Chişinău, str. 
Russo Alecu 57

Telefon/fax 022-49-96-61

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mARIAN ELENA

Obiectul achiziţiei Servicii alimentare pentru instituţiile preuniversitare 
subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2018

Cod CPV 55500000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Ciocana, str. Alecu Russo, 57.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria municipiului Chişinău, Bulevardul Ştefan cel mare şi 
Sfânt 83

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22863862 

Licitaţie publică Nr. 17/04223

Autoritatea contractantă I.P.N.A. COmPANIA TELERADIO-mOLDOVA

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. mioriţa 1

Telefon/fax 022406838

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE

Obiectul achiziţiei Servicii paza fizica si tehnica, protectie si interventie

Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Chişinău, str. mioriţa 1, et. 6, bir. 608, 
www.trm.md/ro/achizitii/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. mioriţa 1, et. 5 Sala de 
sedinte
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22512706126

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22512706126

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22864261 

Licitaţie publică Nr. 17/04226

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868106

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei echipament polițienesc (costume de patrulare).

Cod CPV 18110000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 07.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.12.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22865651 

Licitaţie publică Nr. 17/04227

Autoritatea contractantă I.P.N.A. COmPANIA TELERADIO-mOLDOVA

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. mioriţa 1

Telefon/fax 022406838

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE

Obiectul achiziţiei Servicii de support tehnic pentru sistemul integrat de Stiri Avid 
iNews

Cod CPV 72267100-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Chișinău, str. miorița 1, bir. 608, www.
trm.md/ro/achizitii/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. mioriţa 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22512706126

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau
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Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22512706126

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 11:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 11:30
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22865846 

Licitaţie publică Nr. 17/04230

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica

Adresa Bd. Traian 21/2

Telefon/fax 022 77 67 11

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Frunză Inna

Obiectul achiziţiei

Aparate de uz casnic și utilaj tehnologic conform necesităților 
de dotare a blocului alimentar în instituțiile preuniversitare, 
instituțiile de educație timpurie subordonate Direcției Educație, 
Tineret și Sport sectorul Botanica”.

Cod CPV 39700000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Botanica, bd. Traian 
21/2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 83, 
deschiderea ofertelor ora 10:00

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226614

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22867479 

Licitaţie publică Nr. 17/04231

Autoritatea contractantă SERVICIUL VAmAL AL REPUBLICII mOLDOVA

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30

Telefon/fax 022574254

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cabac Andrian

Obiectul achiziţiei Servere și echipamente Back-up

Cod CPV 48820000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101030102531

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101030102531

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101030102531

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22868718 

Licitaţie publică Nr. 17/04240

Autoritatea contractantă I.m.S.P.S.R. Căuşeni ANA ŞI ALEXANDRU

Adresa Republica moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Gagarin Iu. 54

Telefon/fax 069777255

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PULBER IGOR

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru a.2018

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini ImSP Spitalul raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Gagarin Iu. 54

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 22510500000002mDL

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.5 Causeni

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22510500000002mDL

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.5 Causeni

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22510500000002mDL

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.5 Causeni

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22886994 
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Licitaţie publică Nr. 17/04242

Autoritatea contractantă I.m.S.P. SPITALUL CLINIC mUNICIPAL “SFÂNTUL ARHANGHEL 
mIHAIL”

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. Arh. mihail 38

Telefon/fax 022 244239

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Punga Ala

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru semstrul I anul 2018

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Arh. mihail 38, biroul serviciului economic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Arh. mihail 38

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare mD68VI00000022512265

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.26 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare mD68VI00000022512265

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.26 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare mD68VI00000022512265

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.26 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22889506 

Licitaţie publică Nr. 17/04246
Autoritatea contractantă I.m.S.P. ASOCIAŢIA mEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2

Telefon/fax 022531633

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CECOI mARIANA

Obiectul achiziţiei Servicii de curațenie (http://amt-botanica.
ms.md/?menu=77&lang=ro)

Cod CPV 90919200-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.404 și pe sait http://amt-
botanica.ms.md/?menu=77&lang=ro

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, et.5, sala 
de ședințe

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251030103

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251030103

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251030103

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 07.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22898999 
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Licitaţie publică Nr. 17/04248

Autoritatea contractantă Primaria comunei Stauceni

Adresa mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. mateevici, 13

Telefon/fax 022326670

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SÎTNIC VALENTIN

Obiectul achiziţiei servicii de amenajare şi întreţinere a teritoriului din comuna 
Stăuceni şi satul Goianul Nou

Cod CPV 77310000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. mateevici, 13, sala de 
sedinte

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22902669 

Licitaţie publică Nr. 17/04249

Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare

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

Telefon/fax 0-22-40-97-14

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POSTOLACHI SERGIU

Obiectul achiziţiei Produse alimentare 2018

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 28.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.12.2017 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22903256 

Licitaţie publică Nr. 17/04252

Autoritatea contractantă PRImĂRIA mUNICIPIULUI CAHUL

Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Telefon/fax 029921949

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BRÎNZĂ SNEJANA

Obiectul achiziţiei produse petroliere pentru anul 2018

Cod CPV 09100000-0
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md și/sau mun. Cahul str. P.Independentei 
nr. 6 et. 3 bir. 315

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Cahul, str. Piața Independenței 6
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226610

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226610

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226610

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22906165 

Licitaţie publică Nr. 17/04258

Autoritatea contractantă ADmINISTRAŢIA DE STAT A DRUmURILOR Î.S.

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 0(22)22-31-79

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢURCAN NATALIA

Obiectul achiziţiei
Servicii de proiectare pentru reconstrucția podețului tubular 
la km 48,963 al drumului R11 Frontiera cu Ucraina – Briceni – 
Ocnița – Otaci – R8

Cod CPV 71322500-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251430335

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251730336

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22910005 
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Licitaţie publică Nr. 17/04261

Autoritatea contractantă ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75

Telefon/fax 022-255610

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢENSCHI ELEONORA

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea serviciilor de curăţenie a sediilor administrative 
ale mAI din bd. Ştefan cel mare 75, str. 31 august 1989, nr. 104; 
str. Vasile Alecsandri 83. (pentru anul 2018)

Cod CPV 90900000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22911371 

Licitaţie publică Nr. 17/04265

Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare

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

Telefon/fax 0-22-40-97-14

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POSTOLACHI SERGIU

Obiectul achiziţiei PÎINE 2018

Cod CPV 15811100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 28.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22922892 

Licitaţie publică Nr. 17/04268

Autoritatea contractantă Primaria orasului Floresti

Adresa or. Floreşti, str.Ştefan cel mare 30a

Telefon/fax 025022244

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BARBĂLAT EUGENIU

Obiectul achiziţiei diverse produsea alimentare pentru I jumătate a anului 2018

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria or. Floresti

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Floreşti, str.Ştefan cel mare 30a
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22932202 

Licitaţie publică Nr. 17/04275

Autoritatea contractantă ImSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 078830509

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FRONEA ANGELA

Obiectul achiziţiei Set de produse alimentare pentru pacienţii bolnavii de 
tuberculoză, pentru anul 2018 (repetat)

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir.11 sau www. sr-orhei.ms.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Orhei, str. C.Negruzzi 85, Sala de şedinţe
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare mD39mL00000000225173

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.Orhei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare mD39mL00000000225173

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.Orhei

Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22949255 

Licitaţie publică Nr. 17/04278

Autoritatea contractantă I.m.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3

Telefon/fax 22 857-239 857 231

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAZACU ANDREI

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea serviciilor de pază anul 2018

Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Costiujeni,3, bloc administrativ, etaj II, biroul 
15

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Costiujeni,3,etaj II, bloc administrativ, sala de 
conferințe

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat



26

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 07.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22953188 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03794 din 04.12.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare pentru perioada ianuarie - iunie 2018, 
cod CPV - 15800000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Primăria Orhei, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 24.11.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.11.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 04.12.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.12.2017 15:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22399294 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03800 din 05.12.2017 cu privire la achiziţia de Infrastructura hardware pentru soluția de eficientizare 
a procesului de licențiere, autorizare și notificare (servere de virtualizare, componente pentru extinderea funcționalităților 
echipamentelor de stocare de date, module Transceiver), cod CPV - 48821000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Banca 
Națională a moldovei, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 24.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.11.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 11:00
 

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22403623 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03873 din 27.11.2017 cu privire la achiziţia de Amestecuri lactate uscate, cod CPV - 15511700-0, conform 
necesităţilor autorităţii contractante I.m.S.P. INSTITUTUL mAmEI ŞI COPILULUI, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 24.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.11.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 11:00

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22475313 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03893 din 24.11.2017 cu privire la achiziţia de Produse petroliere, Ai 95 şi motorină., cod CPV - 09100000-0, 
conform necesităţilor autorităţii contractante I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Preşedintele grupului de lucru
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22494561 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/03995 din 05.12.2017 cu privire la achiziţia de Apă potabilă de izvor (din sondă) de 0,5L, 1,5L, 19L, dozatoare 
de apă rece şi caldă de pardosea pentru butelii de 19L., cod CPV - 41110000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P. 
AGENŢIA SERVICII PUBLICE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Preşedintele grupului de lucru

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22632848 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04027 din 05.12.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de alimentare 2018, cod CPV - 55500000-5, conform 
necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22653832 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04040 din 04.12.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare și produse alimentare ecologice pentru 
instituțiile de învățămînt timpuriu din subordinea DETS sect. Buiucani (02 ianuarie 2018 - 31 iunie 2018) , cod CPV - 15000000-8, 
conform necesităţilor autorităţii contractante Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.12.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 04.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.12.2017 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22661901 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04057 din 01.12.2017 cu privire la achiziţia de medicamentelor, implanturilor mamare, consumabelilor 
și pieselor de schimb pentru aparatajul medical, reagenților de laborator, cod CPV - 33140000-3, conform necesităţilor autorităţii 
contractante ImSP Institutul Oncologic, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22675553 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04067 din 05.12.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare subordonate 
DETS sectorul Ciocana pentru anul 2018, cod CPV - 15800000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA EDUCAŢIE 
TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22685330 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04126 din 05.12.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de alimentare a elevilor din institutiile preuniversitare 
pentru anul 2018, cod CPV - 55500000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani, 
sunt operate următoarele modificări:

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22752062 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04136 din 08.12.2017 cu privire la achiziţia de Servicii alimentare 2017 pentru instituțiile cu autonomie 
financiară conform contractului de asociere nr. 1 din 01.08.2017, cod CPV - 55500000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante 
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22770779 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04138 din 08.12.2017 cu privire la achiziţia de Produse de igienă şi dezinfectare pentru necesitatea 
instituţiilor din subordinea DETS s.Rîşcani, cod CPV - 39830000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante DETS RÎŞCANI, sunt 
operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22773364 



30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04163 din 06.12.2017 cu privire la achiziţia de SISTEmE DE mONITORIZARE VIDEO , cod CPV - 32323500-8, 
conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Instituțiilor Penitenciare, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 11.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.12.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 06.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.12.2017 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22796410 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04205 din 05.12.2017 cu privire la achiziţia de Работы по капитальному ремонту, реконструкции здания 
УЧС АТО Гагаузии мун. Комрат, 2-й этап, дополнение (вторая попытка). http://www.comrat.md/1507-raboty-po-kapitalnomu-
remontu-rekonstrukcii-zdaniya-uchs-ato-gagauzii-mun-komrat-2-oy-etap-dopolnenie., cod CPV - 45453000-7, conform necesităţilor 
autorităţii contractante PRImĂRIA mUN.COmRAT, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22837502 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04207 din 08.12.2017 cu privire la achiziţia de Serviciul de spălare a lingeriei proprii, cod CPV - 98310000-
9, conform necesităţilor autorităţii contractante I.m.S.P. SPITALUL CLINIC AL mINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, sunt operate următoarele 
modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.12.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.12.2017 10:30

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22839062 
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Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/02428 din 22.09.2017 cu privire la achiziţia de Buldozer, cod CPV - 43211000-5, 
conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COmUNALĂ ŞI AmENAJARE A CONSILIULUI mUNICIPAL 
CHIŞINĂU.

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/02675

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenco 2/1

Telefon/fax 022884348

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor necesare ImSP Spitalul Clinic 
municipal de Ftiziopneumologie pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/medicamente/anunturi licitatie

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenco 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21074950 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03880

Autoritatea contractantă ImSP Spitalul Clinic Republican

Adresa mD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md

Telefon/fax 0 22 40 36 97

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VASILIEV ANA

Obiectul achiziţiei Formulare de evidență medicală primară pentru anul 2018

Cod CPV 22800000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29,ImSP SCR, bl. admin., 
et. 2, Sala de şedinte nr. 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22484670 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04157

Autoritatea contractantă ImSP ”SPITALUL RAIONAL GLODENI”

Adresa Republica moldova, GLODENI, or. Glodeni, str. moldova nr. 29

Telefon/fax 067657279 0249-25-407

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PAIU OCTAVIAN

Obiectul achiziţiei
Produse alimentare (pachet pentru alimentarea pacienţilor 
cu tuberculăză din r-nul Glodeni) eliberate în baza tichetelor 
alimentare la magazinele din raza orașului Glodeni.

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, GLODENI, or. Glodeni, str. moldova nr. 29
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 14:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 14:30
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22793044 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04160

Autoritatea contractantă I.m.S.P. INSTITUTUL mAmEI ŞI COPILULUI

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Burebista 93

Telefon/fax 022-55-96-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Oxigen și azot medical

Cod CPV 24111500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Burebista, 93

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Burebista 93

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225152859

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22795592 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04189

Autoritatea contractantă Banca Națională a moldovei

Adresa mD-2005, mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1

Telefon/fax 022 822364

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIRILOV marina

Obiectul achiziţiei
Servicii de extindere a termenului de garanție a componentelor 
Sistemului Informațional al Băncii Naționale a moldovei (servere, 
stocuri de date)

Cod CPV 50312000-5
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mD-2005, mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mD-2005, mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare mD12NB00000000000491

Banca BANCA NATIONALA A mOLDOVEI

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22823352 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04195

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Adresa Republica moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. Independenţei 15

Telefon/fax 025225406, 068497503

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DOBREA CRISTINA

Obiectul achiziţiei Întreţinerea drumurilor L131 s. Hăsnăşenii Noi - s. Pelinia şi L110 
s. maramonovca - s. Ceapaevca

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. Independenţei 15
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22832192 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04204

Autoritatea contractantă Departamentul Trupelor de Carabinieri

Adresa str. Gh. Asachi, 65 a

Telefon/fax 0 22 73-93-68

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie INDIUHOVA ASEA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de montare şi asigurare cu apă caldă, reinstalarea 
apeductului a unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor 
de Carabinieri al mAI din str. Tighina, 34, mun. Chişinău.

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri, et. 3, bir. 301, D-na Indiuhova Asea

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri al m.A.I., etajul 3, sala de şedinţe, et. 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 1006601000473

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial mD69TRPCAA518410A005

Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare 1006601000473

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial mD69TRPCAA518410A005

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 14:40
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22836099 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04224

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
mitropolit Dosoftei 99

Telefon/fax 022 233445

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FLEAŞ ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2018

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m.Dosoftei,99 bir. 35

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd. Ștefan cel mare și Sfint 83
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22865564 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04225

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CAHUL

Adresa Republica moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2

Telefon/fax 029928441

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mATCAŞ LUDmILA

Obiectul achiziţiei Autoturism

Cod CPV 34110000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cahul, str.Piața Independenței 2, bir.405

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000001160

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000001160

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 226610

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22865581 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04228

Autoritatea contractantă I.m.S.P. SPITALUL CLINIC AL mINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

Telefon/fax 022267023

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎRĂU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2018

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251512149

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22866250 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04229

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
mitropolit Dosoftei 99

Telefon/fax 022 233445

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FLEAŞ ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Utilaj tehnologic

Cod CPV 42215200-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. m.Dosoftei,99 bir. 35

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd. Ștefan cel mare si Sfint 83
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000004823

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22867247 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04232

Autoritatea contractantă ImSP INSTITUTUL DE mEDICINĂ URGENTĂ

Adresa Republica moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

Telefon/fax (022) 250-809

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PINTEAC OLGA

Obiectul achiziţiei Teste-indicatoare - 2018

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă 1, bloc administrativ (et.3), 
Serviciul Achiziții Publice.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă 1, bloc administrativ (et.3), 
Serviciul Achiziții Publice.

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22869234 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04233

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica

Adresa Bd. Traian 21/2

Telefon/fax 022 77 67 11

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Frunză Inna

Obiectul achiziţiei material didactic pentru instituțiile de învățământ subordonate 
DETS Botanica

Cod CPV 22110000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Botanica, bd. Traian 
21/2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 83, 
deschiderea ofertelor ora 10:00

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Termenul de depunere a ofertelor 30.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.11.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22871641 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04237

Autoritatea contractantă Agenția Rezerve materiale

Adresa mD – 2012, str. Columna, 118/1, Chişinău

Telefon/fax 373 22 24 33 66
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Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZAICA IURIE

Obiectul achiziţiei crupe de hrişcă pentru completarea rezervelor materiale de stat

Cod CPV 03211000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mD – 2012, str. Columna, 118/1, Chişinău
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 08:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 08:30
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22881455 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04238

Autoritatea contractantă I.m.S.P.S.R. Căuşeni ANA ŞI ALEXANDRU

Adresa Republica moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Gagarin Iu. 54

Telefon/fax 0243 26524, 060001393

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU ŞTEFAN

Obiectul achiziţiei Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect

Cod CPV 71000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Gagarin Iu. 54

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Gagarin Iu. 54
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare mD022510500000002mDL

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.5 Causeni

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare mD022510500000002mDL

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.5 Causeni

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22881604 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04239

Autoritatea contractantă I.m.S.P. SPITALUL RAIONAL DONDUŞENI

Adresa Republica moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, str. mihai 
Eminescu 26 bl. 1

Telefon/fax 0 251 2 32 05

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Scorțescu Liliana

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a secției cu profil terapeutic a ImSP 
Spitalului raional Dondușeni

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Donduşeni, str. mihai Eminescu 26 bl. 1, bir.57

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, str. mihai 
Eminescu 26 bl. 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat



38

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226434002

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.Donduseni

Cont trezorerial 262500000501101

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226434002

Banca BC’moldindconbank’S.A. fil.Donduseni

Cont trezorerial 262500000501101

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22882425 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04241

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL TARACLIA

Adresa Republica moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel mare 59

Telefon/fax 029425983

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAIREAC SNEJANA

Obiectul achiziţiei Ямочный ремонт дорог

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel mare 59
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22889460 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04244

Autoritatea contractantă COmISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel mare şi Sfînt 
bd. 180 bir.1205

Telefon/fax 210-455 211-308

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL

Obiectul achiziţiei Utilaj și inventar

Cod CPV 42000000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel mare şi Sfînt 
bd. 180 bir.1205

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22892389 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04251

Autoritatea contractantă Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala

Adresa Str. Andrei Doga nr. 24/1

Telefon/fax 022400630

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LUŢCAN ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Pachete software şi sisteme informatice

Cod CPV 48000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Str. Andrei Doga nr. 24/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca BC’mOBIASBANCA’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’mOBIASBANCA’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22905328 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04253

Autoritatea contractantă Primăria Orhei

Adresa mun. Orhei, str. V. mahu 160

Telefon/fax 023523981

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mORARI VIOLETA

Obiectul achiziţiei servicii de deservire şi conexiune a sistemului de supraveghere 
video din municipiul Orhei

Cod CPV 98390000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria Orhei, et. I, bir. ”achiziții publice”

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Orhei, str. V. mahu 160
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZmD2X

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22906475 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04254

Autoritatea contractantă PRImĂRIA mUN.COmRAT

Adresa Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

Telefon/fax 029822660

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CARA LILIA

Obiectul achiziţiei Дополнительные работы по ремонту примэрии (наружные, 
внутренние и сантехнические).

Cod CPV 45443000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22907187 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04256

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Adresa Republica moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bu

Telefon/fax 0268 2 44 20

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DImITRIU ANATOLIE

Obiectul achiziţiei Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni ,r-nul 
Ialoveni

Cod CPV 45221111-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Ialoveni

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bu
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000002536

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226631

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000002536

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226631

Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22908644 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04260

Autoritatea contractantă COmISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel mare şi Sfînt 
bd. 180 bir.1205

Telefon/fax 210-455 211-308

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL

Obiectul achiziţiei Autocamion

Cod CPV 34100000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel mare şi Sfînt 
bd. 180 bir.1205

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22910738 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04263

Autoritatea contractantă PRImĂRIA mUN.COmRAT

Adresa Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

Telefon/fax 029822660

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CARA LILIA

Obiectul achiziţiei Ремонтные работы в здании Дома Культуры мун. Комрат

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22921129 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04264

Autoritatea contractantă IPLT “Principesa Natalia Dadiani”

Adresa Calea Ieșilor, 21

Telefon/fax 0 (22) 74-75-19

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOBUŢAC SILVIA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparare curentă a rețelei termice

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria or. Chișinău
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 14:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 14:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22921657 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04266

Autoritatea contractantă IPLT “Principesa Natalia Dadiani”

Adresa Calea Ieșilor, 21

Telefon/fax 0 (22) 74-75-19

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOBUŢAC SILVIA

Obiectul achiziţiei Împrejmuirea terenurilor de sport

Cod CPV 45340000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria or. Chișinău
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22922972 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04269

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Nisporeni

Adresa str. Ioan Vodă 2, mD-6401, or. Nisporeni, Republica moldova

Telefon/fax 0264-2-22-27

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie mITROFAN mARIA

Obiectul achiziţiei Reparația clădirii administrative CR Nisporeni,str.Suveranității,2 
or.Nisporeni

Cod CPV 45400000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Ioan Vodă 2, mD-6401, or. Nisporeni, Republica 
moldova,bir.107

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Ioan Vodă 2, mD-6401, or. Nisporeni, Republica moldova,sala 
mică

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226647

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226647

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009867

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22932251 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04271

Autoritatea contractantă ImSP Spitalul Raional Floresti

Adresa or Floresti str Stefan cel mare 77

Telefon/fax 025027009

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GROZA SVETLANA

Obiectul achiziţiei Produse petroliere, combustibil pentru anul 2018

Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini ImSP „Spitalul Raional Floreşti”

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or Floresti str Stefan cel mare 77
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264431002

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 462500000523103

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264431002

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 462500000523103

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22936131 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04276

Autoritatea contractantă I.m.S.P. Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga

Adresa Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. miciurin 
2

Telefon/fax 029127437 / 060669051

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Мутаф Татьяна

Obiectul achiziţiei бензин на 2018 год.

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, Uta Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. miciurin 
2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Rusă

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 518430A00313AA

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.Ceadir-Lunga

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 518430A00313AA

Banca BC’mOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.Ceadir-Lunga

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22952193 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04282

Autoritatea contractantă I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ

Adresa Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
murelor 3

Telefon/fax 022 74-23-11

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANGAL NICOLAE

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2018.

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Sediul I.P.CRDV

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
murelor 3

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000114302

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 30.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.11.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22961872 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04284

Autoritatea contractantă DIRECŢIA CULTURĂ A PRImĂRIEI mUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Adresa Republica moldova, mun. Chişinău, str. București, 68

Telefon/fax 022-22-33-60 022-21-27-30

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎNZARI LUDmILA

Obiectul achiziţiei carte pentru Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu”

Cod CPV 22113000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 
148, etaj III

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000004860

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000004860

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22962710 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04288

Autoritatea contractantă I.m.S.P. SPITALUL RAIONAL NISPORENI

Adresa Republica moldova, NISPORENI, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă 5

Telefon/fax 0264-22344

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ANDRONACHE SERGIU

Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2018

Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, NISPORENI, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă 5
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22516042

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.4 Nisporeni

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22516042

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.4 Nisporeni

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22975584 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04290

Autoritatea contractantă PRImĂRIA mUNICIPIULUI BĂLŢI

Adresa Republica moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea tehnicii de calcul conform necesităților aparatului 
Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 
250, et.II sau http://balti.md/anunturi-2/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 
311, et.III

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264022001

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264022001

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Termenul de depunere a ofertelor 04.12.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.12.2017 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22977099 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04294

Autoritatea contractantă ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75

Telefon/fax 022-255664

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢENSCHI ELEONORA

Obiectul achiziţiei Iluminarea fațadei clădirii pe timp de noapte a sediului mAI

Cod CPV 31527200-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare, 75
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.12.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.12.2017 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22980933 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03901 din 24.11.2017 cu privire la achiziţia de orez pentru completarea rezervelor materiale 
de stat, cod CPV - 03211300-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Agenția Rezerve materiale, sunt operate următoarele 
modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22496310 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03959 din 21.11.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de mentenanţă pentru sistemul de 
stocare date NetApp FAS8020, cod CPV - 50312000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE, 
sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Preşedintele grupului de lucru
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22565731 
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În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04005 din 27.11.2017 cu privire la achiziţia de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru 
personalul tehnic., cod CPV - 18100000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante SECRETARIATUL PARLAmENTULUI REPUBLICII 
mOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22639987 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04038 din 23.11.2017 cu privire la achiziţia de Produse software: Adobe Creative Cloud-5 
licenţe, Corel DRAW Graphics Suite X8 -5 licenţe., cod CPV - 48320000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P. AGENŢIA 
SERVICII PUBLICE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Preşedintele grupului de lucru
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22660145 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04123 din 27.11.2017 cu privire la achiziţia de Sistema video pentru grădinița nr. 91, grădinița 
nr. 103, grădinița nr. 123, LT B. P. Hașdeu, grădinița nr. 112 subordonate DETS Botanica, cod CPV - 32333200-8, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 22.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.11.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 11:00

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22744803 
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În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04147 din 27.11.2017 cu privire la achiziţia de Aparate foto, cod CPV - 38651000-3, conform 
necesităţilor autorităţii contractante I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Preşedintele grupului de lucru
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22782401 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04168 din 30.11.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată 
pentru anul 2018, cod CPV - 98310000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante ImSP ”SPITALUL RAIONAL GLODENI”, sunt 
operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22801614 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04209 din 29.11.2017 cu privire la achiziţia de “Produse petroliere pentru anul 2018.”, cod 
CPV - 09000000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante I.m.S.P. SPITALUL RAIONAL TARACLIA, sunt operate următoarele 
modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22841881 
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În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04211 din 29.11.2017 cu privire la achiziţia de Oxegen medical pentru a.2018, cod CPV - 24111900-
4, conform necesităţilor autorităţii contractante I.m.S.P. SPITALUL RAIONAL TARACLIA, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 13:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 13:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 29.11.2017 13:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.11.2017 13:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22842701 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04212 din 30.11.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare privind reparaţia capitală 
a sediului Orchestrei prezidenţiale din cadrul Batalionului de gardă, cod CPV - 71322000-1, conform necesităţilor autorităţii 
contractante DEPARTAmENTUL DOTĂRI AL mINISTERULUI APĂRĂRII, sunt operate următoarele modificări:

Obiectul achiziţiei Servicii de poiectarea privind reparaţia capitală a sediului 
Orchestrei prezidenţialei din cadrul Batalionului de gardă

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare privind reparaţia capitală a sediului 
Orchestrei prezidenţiale din cadrul Batalionului de gardă

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22843812 
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Licitația publică 458/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Școala profesională Nr.4 mun.Chișinău

2. IDNO: 1007600024691

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]_______________________________________________________________________________

5. Obiectul achiziției:   Serviciilor de alimentare a elevelor

6. Cod CPV:  55321000-6

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
Serviciilor de alimentare a elevelor

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor          Gr.de lucru Școala Profesională nr. 4

                                                               [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget de stat

9. modalităţi de plată: Transfer prin bank în termen 10 zile.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție licitație privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 553210-6 Prinz porții 53200

4-5 bucate fel.I, fel.II, (garniruri şi 
bucate din carne şi peşte),  băuturi  
calde, sucuri, lactate, pîine - 
minimum 100 gr.la fiecare copil, 
chifle. Chifteluţă din carne de găină 
cu sos. Pîrjoală din pulpă de găină, 
din carne de vită. Vinegretă din 
legume. Peşte „HEC” prăjit. Legume 
fierte, salate din legume. Minim   
960 kcal.Prinzuri cost-10 lei cu TVA.

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
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11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] De prestare servicii

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De prestare servicii

f ) Altele [indicaţi] ________________________

12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni]   Din 01.01.2018 pînă la  31.12.2018

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 12 luni pînă la 31.12.2018

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Chișinău, 
muncești,790 Școala Profesională nr.4, Cantina

15. 

16. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă maximum Kkal

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Maxim Kkal

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

19. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________________

20. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
[indicaţi]_______________________________________________________________________________

21. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii 

– copie – emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale) 
prin aplicarea semnaturii și ștampilei 
patricipantului

da

2 Certificat de atribuire a contului 
bancar 

– copie – eliberat de banca deţinătoare de 
cont; da

3
Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampila 

Participantului; da

4
Declaraţia privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase 
și de corupere 

 Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei patricipantului.F3.4; da

5 Meniul model p/u 10 zile  Aprobat de către CSP da

6
Lista fondatorilor operatorilor 
economici (numele, prenumele, 
codul fiscal).

Original, cu semnatura participantului da

7  Formularul ofertei Original,  F3.1 cu semnatura particip. da
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8 Specificații de preț Original, conformitat prin aplicarea 
semnaturii si stampilei participantului.F 4.2 da

9 Autorizație sanitară de funcționare Copie confirmata prin semnătura și ștampila 
participantului da

10 Garantie p/u oferta 1% Original da

11 Prețul pentru o porție din meniul 
model p/u 10 zile

În calcul prețului propus în oferta 
pentru o porție nu v-a intra cheltuieli 
p/u consumul serviciilor comunale (apă, 
energie electrică,gaz,ect) alte cheltuieli p/u 
întreținerea și funcționarea utilajului.

da

12 Certificat  de efectuare sistematică a 
plății impozitilor,contribuțiilor Copie-eliberat de Inspectorat Fiscal da

13 Licența de activitate Copie confirmată prin semnatura și ștampila 
Participantului da

14 Formular informativ despre ofertant Origina.F3.3 cu semnat și ștampil da

15 Declarație privind situația personală 
a operatorului economic

Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii 
și ștampilei partic. F3.5 da

16 Specificații  tehnice Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei partic.F4.1 da

22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Școală Profesională nr.4 mun.Chișinău

b) Adresa: Chișinău, șos.Muncești,790

c) Tel:022-52-54-29     022-24-94-55

d) Fax: 022-52-54-29

e) E-mail: sp4_chisinau@yahoo.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ion Sobari-director

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către 
Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________ 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

23. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 

b) 

c) dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data]  12.12.2017

d) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

e) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor]Chişinău,şos.Munceşti 790, Școala Profesională nr.4,Anticamera

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
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24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

26. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat

27. Garanția pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii  Școala Profesională nr.4,mun.Chişinău 

(b) datele bancare Ministerul Finanțelor,Trezotrria de stat; 

(c) codul fiscal 1007600024691 

(d) contul de decontare 2264011001

 (f ) contul bancar  IBAN MD50TRPCAA518410A00431AA

(g) trezoreria teritorială TREZMD 2X.

28. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5 %.

29. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

31. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

32. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 443333,00
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Licitația publică 459/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor Veteranilor 
muncii  și Războiului, s. Cocieri, r-l Dubasari

2. IDNO: 1007601011401_______________

3. Tip procedură achiziție: Licitatie publica______________________

4. motivul recurgerii la procedura accelerată(în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate)
[indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziției: __Produse alimentare pentru a I jumatate anul  2018__

6. Cod CPV: 15800000-6

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
_produse alimentare pentru a I jumatate a a 2018

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Centrului de Reabiliotare a Invalizilor Veteranilor Muncii și Războiului 

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget de Stat

9. modalităţi de plată: transfer

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție Licitatie Publica_ privind livrarea următoarelor bunuri:

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

1 15613311-1
Crupe de porumb extra
In  pachet 1,0 kg Kg 300 ISO22000-2005

2 115614100-6 Fulgi de ovas, c/s. oparit  in pachet 
1,0 kg Kg 200 GOST 21149-93

3 15000000-0
Crupe de mei. c/s. in pachet   1kg

Kg 100 GOST7022-97

4 15613317-7       Crupe de griu dur, calitatea c/s, 
sfarămate 1, 2. in pachet 1,0 kg Kg 200 PTMD67-388

69887-005

5 15625000-5 Crupe de gris, griu dur S c/- in 
pachet 1,0 kgin pachet   1kg Kg 200 GOST7022-97

6 03111400-7 Crupe de orz, griu dur sfarămate 2. 
calitatea c/s in pachet   1kg Kg 200 GOST5784-60
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7 15613317-7
Crupe de arnautca griu dur, 
sfarămate 2 ,3, c/sin pachet   1kg Kg 300 PTMD67-38869887-005

8 15614100-6
Crupe de orez, bob întreg, rotund, 
şlefuit  c/s  in pachet   1kg Kg 400 GOST6292-93

9 15613000-8
Crupe de Hrisca, prăjite bob întreg, 
c/s in pachet 1,0 kg Kg 400 GOST5550-74

10 15613317-7
Crupe de arpacaş griu dur, 
sfarămate 2, c/s in pachet 1,0 kg Kg 100 PTMD67-38869887-005

11 03212213-6
Mazarea uscata, bob întreg, c/s 
1klas, 1file, almente întreg, c/s Kg 250 GOST  PTMD67-38869887-003

12 03221210-1 Fasole  bob întreg, c/s 1klas in 
pachet 1,0 kg Kg 300 GOST  PTMD67-38869887-003

13 15811100-7
Păine de sercare  450gr, c/s 

Kg 4500 HG 775 din 03.07.05
In lada specializat

14 15811100-7
Păine din făina albă de griu c/s

Kg 5500 HG 775 din 03.07.05
In lada specializat

15 15612100-2
Făină de panificaţie de griu, c/s, 
grau moale, gluten de 24%  in 
pacete

Kg 800 SM202 20 -2000

16 15872200-3
Pesmeţi măcinaţi uscati din pîne 
din făinnî de griu, c/s in pachet 0,5 
kg

Kg 50 GOST 28402

17 15612000-1
Pasha c/s  300 gr sdobny cu stafide

buc 260 GOST 875-92

18 15850000-1
Pasta fainosa din faina de grău dur 
c/s amb 1 Kg Kg 300 GOST 875-92

19 15850000-1
Spicușor din faina de grău dur c/s 
amb 1 Kg Kg 200 GOST 875-92

18 15511100-4   
Lapte de vacă 2,5%, natual,  fără 
adoas pasterizat in pachet 1,0 kg Litri 1000

HG611 din05.07.2010
In lada specializat frigider

20 15551310-1
Chefir 2,5 % din lapte natural în 
pachet de politilenă, 0,5 l Litri 800

HG611 din05.07.2010
In lada specializat frigider

21 15551310-1
Lapte covăsit 4% din lapte natural 
în pachet de politilenă, 0,5 l Litri 800

HG611 din05.07.2010
In lada specializat frigider

22 15542000-9
Brînză de vaci 18%, amb.1kg, 
natura l в кг прод Kg 500

HG611 din05.07.2010
In lada specializat frigider

23 15512000-0
Smîntînă 20%, in paharea de hărtie 
250gr. Kg 400

HG611 din 05.07.2010
In lada specializat frigider

24 15544000-3 Brînză moale de vaci Kg 200
HG611 din05.07.2010
In сuti 1kg  In lada specializat 
frigider

25 15543300-9 Cașcaval  brânză rusă Kg 100 HG611 din05.07.2010
In lada specializat frigide

26 15542000-9 Grauncior Kg 100 HG611 din05.07.2010
In lada specializat frigide

27 15530000-2
Unt 72,5% ţaranesc amb.în pacete 
200gr. fără adoas de grăsimi, 
nesărat РМ

Kg 700 HG611 din05.07.2010
In lada specializat frigider

28 15511700-0 Lapte uscat Kg 100 HG611 din05.07.2010

29 15131500-6
Găina de fierbiere rapida, c/s, 
congelata cutii 1 2-2,5 kgfiecare 
separat

Kg 1000
GOST 779-55
In lada specializat
Frigider Autohtone
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30 15131500-0 File de gaină, amb. 1,2 kg
fiecare separat Kg 400

PTMD670081990601 2011 
Autohtone
In lada specializat frigider

31 15131500-0 File de curcan amb. 1,2 kg
fiecare separate în containerul 2 kg Kg 300 Autohtone

In lada specializat frigider

32 15000000-8
Carne de bovină fără r os, 
proaspătă,  vîrsta 3-8 ani, bucați de 
2 la 5 kg

Kg 900 GOST 779-55 Autohtone
In lada specializat frigider

33 15000000-8 Carne de porcine cu os,  jumătate 
de carcase, c/s, proaspătă Kg 900 GOST 7714-77 Autohtone

In lada specializat frigider  

34 15000000-8
Salam semiafumat  în membrane 
natural - nu soia, calitate 
superioară  odesa

Kg 150

COST 23670-79 De inclus 
suplimentar mezeluri cu un 
coţinut de grăsimi nu mai mare 
de 20gr  la 100gr produs

35 15000000-8

Safalade  din carne de porc și vita, 
din carne 80%, nu soia, lungimea 
7-11 sm, în diametru  30-40-mm , 
c/s   în membrane natural

Kg 150

COST 23670-79, De inclus 
suplimentar mezeluri cu un 
coţinut de grăsimi nu mai mare 
de 20gr  la 100gr produs

36 15131700-2 Cirnaței cu carne de porc și gaine, 
c/s Kg 150

Autohtone
In lada specializat frigider

37 15131000-5 Conserve de carne de porc 500gr, 
c/s, bucaţi, sticla Kg 50 GOST25391-82

38 15131700-2 Pelmeni cu carne  de porc şi cu 
carne de gaine, c/s Kg 300

RTD-MD67 1937483490.001-
2004
In lada specializat frigider

39 15131700-2 Mititei cu carne de vita  Kg 200
GOST 3842 9728-002
2008In lada specializat frigider

40 15220000-6

Peşte de mare congelat „mintai” f/
cap, măruntai, c/s
Peşte de mare congelat hec, f/cap, 
maruntai c/s de la 800gr

Kg

kg

300

200

GOST 20057-96
In lada specializat frigider

41 15241200-1 Hereng  slab sarat, amb. In borcane 
Clasa1, sare  de mare  de la 10 la 
14% 

Kg 100кг
GOST 1084-88
GOST815-88
In lada specializat frigider

42 15831000-2 Zahăr tos de sfeclă, amb.in saci Kg 900 GOST21-94

43 15833100-7
Napolitanecu umpluturăde 
culoare închisă, cu gust de lapte, 
ciocolată Napolitane p/u  diabetice

Kg
200

50
GOST 14031-98

44 15833100-7 Biscuiţi  Konti Kg 150 GOST 15610-96

45 15540000-5 Halva cu arahide Kg 100 GOST 15610-96

47 15540000-5
Сadou pentru Pasha, 9 mai 500гр 
bomboane de ciocolată, ciocolată 
1,

buc 260

48 15931100-4 Vin negru din sticla Kaberne L 40

49 15540000-5 Rulet dulce  biscvit  cu halva Kg 200 GOST 15610-96

50 15421000-5 Ulei de florealui soarelui, rafinat, 
nu dezodorat, in sticle 5 l Floris Kg 1500 GOST 129-93

51 03142500-3 Ouă de gaina dietice 1/46 gr buc 12000 SM89

52 15332290-3 Magiun din mere sterilizat c/s in 
borcane de sticla  700 gr mere Kg 100 GOST6929MB506189

53 15331500-2 Roşie slabomarinat Sticle 3l Kg 900 GOST1633-73
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54 15331500-2 Castraveţi slabomarinat
Sticle 3l Kg 800 GOST1633-73

55 15332100-5 Fructe uscat prune fără fum Kg 50 GOST
28501-90

56 15321000-4 Suc de fructe tetrapac limpezit, in 
asortiment Kg 100 SM 183

57 15841300-8
Cacao100% natural pudra de 
cacao, amb.100gr
Cafea  solubil granular.

Kg

kg

15

15
GOST 15841300-8

58 15982100-6 Ciseli, vişeni pe suc Kg 30 GOST 18488

59 15871110-8 Oţet 6%, 0,5 L Kg 50 PTMD6770000000411795-146 
2001

60 15331427-6 Pastă de rosii, 25%
În borcane 0,75 l Kg 300 SM247 2004

GOST3343-89

61 15898000-9 Drojdie uscată, activ şi 
rapid,moment uscată amb.100gr Kg 10 GOST  171-81

62 24313320-0 Bicarbonat de sodiu Kg 10 GOST 2156-76

63 15872200-3 Frunze de dafin in pachete Kg 4 GOST17594-81

64 15872100-2 Ciperi negru boabe , amb 10gr Kg 10 GOST 29051

65 15871250-1 Muştar, amb 50gr buc 100 Autohtone

66 15871273-8 Мaioneză Kg 10 Autohtone

67 15871110-8 Limonaia cislota in pacete Kg 2 Autohtone

68 03221300-9 Condimente patrunjel  
                     Morari   

Kg
Kg

2
2

Autohtone
GOST28501-90

69 15331500-2 Icra de dovlicei Kg 50 sterilizat c/s in borcane de sticla  
390 gr

70 15331500-2 Gihiveci Kg 100 sterilizat c/s in borcane de sticla  
750 gr

71 15800000--6 Sareb iodata Kg 500 In pacete 1 kg

72 03221410-3 Varza Kg 1000 1Kg capat si mai si mult 
Autohtone

73 03200000-3 Cartofi Kg 5000 Nu mai mic de L-12cm, 
D6cm, alb Autohtone

74 03221113-1 Ceapă Kg 2100 Nu mai mic de P-70 gr,D 7cm,alb 
Autohtone

75 0321112-4 Morcov Kg 1000 Nu maimic de L10cm, dulce 
Autohtone

77 03221111-7 Svecla  roşie Kg 400
Bordo, din forma cilindr dulce cu 
mai mic l-15cm, d-7cm
Autohtone

78 0320000-3 Mere  proaspete Kg 500 Dulce nu maimic de D-6 
Autohtone

79 03222111-4 Banane fără pete intunecate. Kg 60 1 buc 200гр
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80 03222240-7 Mandarine, Kg 60 1 buc 60-80гр

81 03222210-8 Lamie Kg 50 1 buc 100гр, piele subțire

82 125861000-1 Ustroi Kg 50 Nu mai mic 50 gr
Autohtone

83 03221113-1 Ceapa verde Kg 60 L 20-25 sm
Autohtone

84 03221300-9 Patrunjel verde
  Morari verde Kg 5

5
Autohtone

85 15332290-3
Miere de mai

Kg 100

86 15800000-6
apă minerală necarbonată  amb. 
1k L 1500

87 15800000-6
Varza  brocholi

Kg 50

88 15800000-6
Varza china

Kg 50

89
cibruriture

buc 100

90
Lumanari

buc 130

91
Vopsea pentru oua  de color roșu

Pacet 20

92 15800000-6
Roșie proaspete

Kg 20

92 15800000-6
Castraveți proaspeți

Kg 20

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]_vinzare -cumparare_____________

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Locațiune

d) De antrepriză

e) De prestare servicii

f ) Altele [indicaţi]________________________

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni]       6 luni 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni 01.01.2018-30.06.2018

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:  Depozit 
Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor Veteranilor Muncii și Războiului, s. Cocieri
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15. modalitatea de efectuare a evaluării: __pe poziții___________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:  pretul cel mai mic 

17. 17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:

      pretul cel mai mic 

      corespunderea întocmaia caracteristicilor solocitate

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________________

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
[indicaţi]_______________________________________________________________________________

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de 
Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor ( 15 zi)

copie eliberat de Inspectoratul 
Fiscal(valabilitatea certificatului-conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova)

Obligatoriu

4
Ultimul raport financiar   anual prezentat la 
IFS. Confirmat prin ștampila Inspectoratului 
Fiscal de Stat și Statistica.

copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5 Oferta de preț confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6 Certificat de conformitate /(Declaratia de 
conformitate – pentru produsele lactate)

copia originalului eliberat de Organismul 
Naţional de Verificare a conformităţii 
produselor,confirmată prin ștampila și 
semnătura participantului

Obligatoriu

7
Declaraţia privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
a agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10

Autorizaţie sanitar-veterinara pentru produsele 
de origine animaliera copie confirmată prin semnătura şi ştampilată 

de participant Obligatoriu

11 Datele participanților copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

12 Certificat  de conformitate copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

13
Paşaportul sanitar al transportului

frijider
copie confirmată prin semnătura şi ştampilată 
de participant eliberat de CS Publică Obligatoriu
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Pentru producator adițional

14
Certificat  de detinere a abatorului  pentru  
efecuerea controlului carne(vita,porc)sau 
contract cu asemenea abator

Original – eliberat de Participant

Obligatoriu 
p/u ag. econ. 
care în oferă 

propun carne de 
vită,porc

15 Certificat de calitate și de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura și ștampila 
participantului

Obligatoriu p/u 
ag.econ. care în 
ofertă propun 

pîine

16

Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calităţii  sau contract cu asemenea 
laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Centrul Republican de reabilitare a Invalizilor veteranilor Muncii și 
Războiului, s. Cocieri

b) Adresa: _str.Tarmului,2”B”

c) Tel: 024852580, 024842019

d) Fax: 024852580

e) E-mail: centrulrepublican@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:_Zgurschi Nina_______________________

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: centrulrepublican@mail.ru

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă]_11-00

- e:[data] 12.12.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________

g) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor] Centrul Republican de reabilitare a Invalizilor Veteranilor muncii și 

Războiului, s. Cocieri

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile____________________

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _limba de stat____________

26. Garanția pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor Veteranilor Muncii și 
Războiului, Cocieri,r-l Dubasari

(b) datele bancare [indicaţi]; MF TT Cosnita

(c) codul fiscal [indicaţi]; 1007601011401

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD35TRPCAK518410B00803AA

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].Coşnița

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: ____1___%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 100 000 lei.
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Licitația publică 460/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

2. IDNO:  1007601000850

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

6. Cod CPV:  15800000-6

7. Data publicării anunţului de intenţie: 24.02.17  BAP nr. 16/2017   

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării  Produselor alimentare

Conformnecesităţilor  Internatul (în continuare – Cumpărător)  
pentru perioada bugetară prima jumătate 2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget de stat, mijloace speciale.

9. modalităţi de plată: prin transfer după livrarea fiecărei partide, dar nu mai tîrziu de 30 de zile.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie licitaţie publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /
servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1. 15811100-7 Pîine  albă kg 18300 din făină de grîu calitatea 
superioară, feliată şi împachetată

2. 15811100-7 Pîine din amestec de 
făină de grîu şi secară kg 21700

din amestec de făină de grîu şi 
secară de calitatea I ,  I I ,  feliată, 

împachetată, pînă la 600 gr.

3. 15811100-7 Pîine din secară 
decorticată kg 1130 din secară decorticată, feliată, 

împachetată

4. 15821200-1 Biscuiţi de ovăs kg 600 cutii  pînă la 5 kg, carton

5. 15821200-1 Biscuiţi cu lapte topit kg 800 cutii  pînă la 5 kg, carton

6. 15821200-1 Biscuiti pentru diabetici kg 135 In cutii  pînă la 5 kg, GOST 24901-89

7. 15812120-0 Plăcintă cu împlutură de 
brînză  bucăţi

6500
Cu împlutură de brînză 120gr.
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8. 15812120-0 Plăcintă cu împlutură de 
cartofi  bucăţi 6500 Cu împlutură de cartofi 120gr.

9. 15811100-7 Cornuleţ cu ciocolată bucăţi 12600 Din făină de cal.  sup.,  cu umplutură 
de ciocolată, 0,1 kg, ambalate cîte 1

10. 15821000-9 Pesmeţi macinaţi kg 270
Pachet 0,5 kg, polietilen

11. 15411100-3 Ulei vegetal litri 3000 Rafinat, dezodorizat, butelii  plastic 
5 litri

12. 15831200-4 Zahăr tos kg 3500 Saci 50 kg

13. 15612100-2 Făină de grîu kg 200 Calitate superioară, saci 50kg

14. 03211100-4 Crupe  Grîu (arnăutcă) kg 1100 Sfărîmate, ambalate în pachet de 
polietilenă de producător a cîte 1 kg

15. 03211400-7 Crupe Orz kg 1100 Sfărîmate, ambalate în pachet de 
polietilenă de producător a cîte 1 kg

16. 15625000-5 Crupe de Griş kg 1000 Sfărîmate, ambalate în  pachet de 
polietilenă de producător a cîte 1 kg

17. 15613380-5 Fulgi de ovăs kg 900
Sfărîmate, ambalate în  pachet de 
polietilenă de producător a cîte 1 

kg, calitate superioară

18. 03211000-3 Arpacaş kg 550 Întreg ambalat în  pachet de 
polietilenă de producător a cîte 1 kg

19. 03211000-3 Mei şlefuit kg 1000 Ambalat în pachet de polietilenă de 
producător a cîte 1 kg

20. 03211200-5 Porumb kg 1200 Mărunţit,  ambalat în pachet de 
polietilenă de producător a cîte 1 kg

21. 03211300-6 Orez întreg şlefuit kg 2000 Extra,bob rotund, c/s, ambalat în 
pachet de producător cîte 1,0 kg

22. 03211000-3 Hrişcă boabe întregi kg 1800 Ambalate în pachet de polietilenă 
de producător a cîte 1 kg

23. 15850000-1 Paste făinoase (rojki, 
spirală) kg 1200 Calitate superioară, ambalate în 

cutii  a cîte 5 kg

24. 15850000-1 Tăieţei de casă kg 500 Cu ouă, calitate superioară, 
ambalate în cutii  a cîte 1 kg

25. 03212213-6 Mazăre boabe şlefuite kg 1300
Boabe întregi şlefuite cal.1, 

ambalate de producător  în pachet 
cîte 1,0 kg

26. 15331464-7 Fasole albe kg 1300 Întregi,  albe, roada 2017 ambalate 
de producător  în pachet cîte 1,0 kg

27. 15331134-5 Pastă de tomate kg 300 Fracţia maximă 25 %, cal. 
superioară, borcane din sticlă

28. 15863200-7 Ceai negru uscat kg 120 Cutii  de carton - 100 gr, Frunze 
măşcate
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29. 15863200-7 Ceai verde uscat kg 20 Cutii  de carton - 100 gr, Frunze 
măşcate

30. 15872400-5 Condimente kg 30 Ambalaj special pac.pol.- 100-180 gr

31. 15872400-5 Frunze de dafin kg 4 Ambalaj special pac.pol.- 10-20 gr

32. 15872400-5 Piper negru măcinat kg 5 Ambalaj special pac.pol.- 10-20 gr

33. 15872400-5 Sare de bucătărie iodată kg 900 Iodată, pachet pol.  – 1 kg

34. 15872400-5 Cacao pudră kg 36 Cu conţinut redus de grăsimi, 
pachet  -  100 gr

35. 15872400-5 Sare de lămîie kg 10 Ambalaj special pahet pînă la 0,100 
kg

36. 15871000-4 Oţet 9 % buc 100 Sicle 1 litru, 9 %

37.  15332410-1 Stafide kg 130 Cutii  speciale 10-15 kg, albe fără 
sîmburi

38. 15332410-1 Fructe uscate-prune fără 
sîmbure kg 170 Fără sîmburi lăzi speciale, cal.  1

39. 15332410-1 Fructe uscate-mere kg 170 Tăiate, lăzi speciale, cal.  1

40. 15842300-5
Napolitane cu împlutură 

de ciocolată kg 1200
Cutii  speciale de carton pînă la 5 kg

41. 15842220-0 Batoane de ciocolată kg 400 Cutii  de carton 3 kg, cu arahide, 
autohtone

42. 15842310-8 Caramelă în asortiment 
kg 400

Cu  împlutură de fructe, ambalate  
în  cutii  de carton 3-5 kg,  

producător autohton GOST 15610-
96

43. 14332200-6
Marmeladă 

(doliki lămîie)
kg 350

În cutii  de carton cîte 3,5 kg,
GOST 24901-89,  producător 

autohton

44. 15842300-5 Zefir alb în ciocolată kg 350 Cutii  3-5 kg, alb în ciocolată, 
producător autohton

45. 15842300-5 Halva kg 400 Fără adaosuri,  cutii  2-5 kg

46. 153311321 Mazăre verde conservată kg 600 Bănci din sticlă nu mai mari de 800 
gr.

47. 15872400-5 Drojdie uscată kg 5 Pacheţel special pînă la 100 gr.

48. 15320000-7
Peltea din fructe în 

asortiment kg 400 Ambalaj special,pachet pînă la 
250gr.

49. 15332290-3 Magiun  în asortiment kg 500 Sterilizat, calitate superioară în 
borcane de sticlă 700 gr
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50. 15111100-0 Carne de vită fără os kg 3600
Proaspăt răcită, fără os, degrăsată,  

ambalată, termen 5 zile, producător 
autohton

51. 15111100-0 Carne porcină fără os kg 1500

Proaspăt răcită fără os, stratul de 
grăsime nu mai mare de 1,5 cm, 

ambalată, termen 5 zile, producător 
autohton

52. 15511100-4 Lapte pasteurizat l itru 6000 2,5%, pachet polietilen de 1 litru

53. 15540000-5 Brînză de vaci kg 3000 5% pachet polietilen 5kg.

54. 15512000-0 Smîntînă kg 1200 15% pachet polietilen 0,5kg

55. 15550000-8 BIO Chefir kg 1500 2,5% pachet polietilen 0,5kg

56. 15550000-8 Iaurt bucăţi 13200 3,5%(în asortiment),  ambalaj 0,125 
kg

57. 15540000-5 Brînzică dulce bucăţi 12120 Degrasată, 0,1 kg, în asortiment

58. 15530000-2 Unt de vaci kg 1300

Din smîntînă dulce nesărat 72,5%, 
cu grăsimi animaliere, fără adaos de 
grăsimi vegetale, pachet 0,2kg, Gost 

37-91

59. 15871273-8 Maioneză, provansali kg 100 Căldăruşe speciale pînă la 1 kg

60. 15530000-2
Unt de vaci

kg 700

Din smîntînă dulce nesărat 72,5%, 
cu grăsimi animaliere, fără adaos de 
grăsimi vegetale,Cutii  10-20kg, Gost 

37-91

61. 15540000-5 Brînză cu cheag tare  kg 1000 45 % grăsime bloc 4-5 kg,

62. 15540000-5 Brînză topită tartinabilă kg 200 55 % grăsime, ambalaj 150 gr.

63. 15131230-6 Mezel fiert doctorscaia kg 650 Fiert cal.  super. cu membrană 
naturală

64. 15131120-2 Salam semiafumat kg 650 Cal.superioară cu termen de 
valabilitate nu mai mic de 15 zile

65. 1530000-8 Safalade molocinie kg 650

Din carne de vită/porc, în cutii,
peliculă naturală,

calitate superioara GOST 23670-79

66. 15131230-6 Crenvuste c/s molocinie kg 650
Carne de vită, carne de pasăre, fără soie cu 

membrană artificială, necomestibilă;
calitate superioară

67. 15800000-6 Prăjituri în asortiment bucăţi 6060

Făină de grîu c/s, ouă, zahăr, cacao, 
cremă de tip “Charlotte”, 

glazură de ciocolată, 
termen de valabilitate 120 ore, 100 gr

68. 03221110-0 Usturoi kg 200 Ambalaj special

69. 15211000-2 File Hering slab sărat în ulei kg 400 Căldăruşe de 3-5 kg, slab sărat în ulei
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70. 15221000-3 Peşte congelat “Hec” kg 1500 Fără cap, cutii  speciale,

71. 15112000-6 Pulpe de găini kg 1000
Proaspete, răcite, cu fierbere rapidă,   

ambalate, cu termen de 5 zile
GOST 25391-82, autohton

72. 15112000-6 File de găină kg 1200

Fără os,  proaspete, răcite, cu 
fierbere rapidă,  ambalate, 

cu termen de 5 zile
GOST 25391-82, autohton

73. 03142500-3 Ouă de găină  
bucăţi

21000 de masă, cu greutatea nu mai mică 
de 63 gr.,cutii ,  SM 89

74. 03212100-1 Cartofi kg 13000 Saci,  cat. 1,

75. 03221113-1 Ceapă kg 2000 Saci,  cat. 1

76. 03221111-7 Sveclă kg 1500 Saci,  cat. 1

77. 03221112-4 Morcov kg 2500 Saci,  cat. 1

78. 03221400-0 Varză proaspătă kg 2500 Saci,  cat. 1

79. 03221400-0 Verzi (varză cu morcov şi 
sare) kg 1500 Mărunţită, în butoaie

80. 03222321-9 Mere proaspete kg 4500 Nu mai mici de 200 gr.,  lăzi

81. 15321000-4 Suc de fructe  borcan
(3litri) 500 Mere, poamă, limpezit, borcan 3 litri

82. 15322100-2 Suc de tomate borcan
(3litri) 200 Cu sare, borcan 3 litri

83. 15331500-2 Roşii marinate borcan
(3litri) 150 Borcan 3 l., GOST 20144-74

84. 15331500-2 Castraveţi marinaţi borcan
(3litri) 200 Borcan 3 l., Gost 20144-74

85. 15331100-8 Lecio select Delicios kg 750 Ardei gras 45%, pastă de roşii, ceapă în 
borcane de sticlă, autohton

86. 15331400 Ragu din legume kg 750 Legume în asortiment,
borcane de sticlă, autohton

87. 15800000-6 Colţunaşi cu cartofi kg 800 Cu împlutură de cartofi

88. 15800000-6 Pelimene cu carne de vită şi 
porc kg 800 Cu  carne  tocată de vită şi porc

89. 03222210-8 Lamîie kg 300 Fără deteriorări, lăzi



67

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

90. 03222111-4 Banane kg 900 Fără deteriorări, lăzi

91. 03222210-8 Mandarine kg 900 Fără deteriorări, lăzi

 Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]___________________________

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locaţiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi]________________________

11. Termenul și condţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
[indicaţinumărul de luni]       6luni – poziţiile 1-68      3 luni - poziţiile 69-91

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni]

                                 6luni – poziţiile 1-68      3 luni - poziţiile 69-91                                             

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:   

                          Depozitul alimentar a Internatului psihoneurologic mun. Bălţi

14. modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ fără TVA cu 
respectarea cerinţelor specificate în documentaţia standard.

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
[indicaţi]________________________________________________________________________

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Cer tif icat de înregistrare a 
întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrări i  de 
Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii  și 

ștampilei  par ticipantului
Obligatoriu

2. Cer tif icat de atribuire a contului 
bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu
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3. Cer tif icat de efectuare sistematică a 
plăţi i  impozitelor,contribuţii lor

copie eliberat de Inspectoratul 
Fiscal(valabil itatea cer tif icatului-conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal  al 
Republici i  Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul rapor t f inanciar copie confirmată prin semnătura și  ștampila 
par ticipantului Obligatoriu

5. Ofer ta de preţ confirmată prin semnătura și  ștampila 
par ticipantului Obligatoriu

6. 

Cer tif icat de conformitate/
inofensivitate (Declaraţia de 

conformitate – pentru produsele 
lactate)

eliberat de Organismul de cer tif icare 
acreditat în sistemul Naţional de Acreditare 

-  confirmată prin ștampila și  semnătura 
par ticipantului 

Obligatoriu

7. 
Declaraţia privind conduita etică și 

neimplicarea în practici  frauduloase 
și  de corupere

Conform F3.4 din Documentaţia Standard. Obligatoriu

8. Garanţia pentru ofer tă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9. 
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic 

par ticipant
copia semnată şi  ştampilată de par ticipant Obligatoriu

10. Autorizaţia sanitar-veterinară pe 
unitate de transpor t

copie confirmată prin semnătura şi 
ştampilată de par ticipant Obligatoriu

11. 

Lista fondatorilor operatori lor 
economici– nume, prenume, cod 

personal copia semnată şi  ştampilată de par ticipant Obligatoriu

12. 

Cer tif icat de deţinere a abatorului 
sau contract cu asemenea abator 

pentru poziţi i le:
 50. Carne vită și  51. Carne 

porcină.

copie – eliberat de Par ticipant Obligatoriu

13. 
Cer tif icat pentru confirmarea 

capacităţi i  executări i  calitative a 
contractului de achiziţie

original – el iberat de Par ticipant ,  care 
reflectă următoarea informaţie:  experienţa 

acumulată ,  per formanţele; 
Obligatoriu

Documentele obligatorii  pentru produsele de panificaţie

14. 
Cer tif icat de calitate și  de 

provenienţă a materiei  prime ( 
făină,  grîu )

copia semnată şi  ştampilată de par ticipant Obligatoriu

15. 

Confirmare de diţinere a stocului 
de făină/grîu,  necesar îndeplinir i i 

contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zi le

copia semnată şi  ştampilată de par ticipant Obligatoriu

16. 

Cer tif icat de deţinere a 
laboratorului atestat pentru 

efectuarea controlului  permanent 
asupra calităţi i   sau contract cu 

asemenea laborator

copia semnată şi  ştampilată de par ticipant Obligatoriu

20. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi
b) Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4
c) Tel: 0-231-2-51-42
d) Fax:0-231-2-72-69
e) E-mail: internatbalti@mail.ru 
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Liliana Gherman, contabil.

 Setulde documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: internatbalti@mail.ru 
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 În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

21. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă] 11:00

- pe:[data]  12.12.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi,str. 
Veteranilor, 4, blocul  administrativ, anticamera (cab. 2)

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat
25. Garanţia pentru ofertă:
 Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 
- Garanţie bancară sau
- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa Internatului psihoneurologic mun. Bălţi, cu nota “Garanţia 
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr.________din  _____”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii m F-Trezoreria de Stat-Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

 (b) codul fiscal 1007601000850

(c IBAN: mD58TRPBAB333110A15317AC

(d) contul trezorerial TREZmD2X

 (e) trezoreria teritorială Bălţi

26. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5 %.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] 

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională 
de soluţionare a contestaţiilor.

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OmC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  2 000 000,00   lei.
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Licitația publică 461/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Cahul

2. IDNO: __1013601000462____

3. Tip procedură achiziție: __Licitaţie Publica_____________

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]_nu se aplica_

5. Obiectul achiziției: Automobil __

1. Cod CPV: 34110000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _______Automobil____

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Direcţieii Raionale pentru Siguranţa Alimentelor___

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017____.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _____Bugetul de stat____

8. modalităţi de plată: _prin transfer__

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție Licitatie Publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bun :

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

34
11

00
00

-1

Automobil nou buc 1

TIP CAROSERIE- Automobil de teren
CAPACITATEA CILINDRICA A mOTORULUI 
-1400min/ cm3- 1800 cm3
CARBURANT- Benzina
CUTIE DE VITEZE- manuala, min.6+1 trepte
TRACŢIUNE-4x4 (intergrala)
NIVEL DE DEPOLUARE- Euro 6
NUmĂR DE LOCURI-5 min
PUTERE mOTOR- min. 100 cp
max 130 cp
DIRECŢIE- asistata (hidraulica)
ROTI- Jante otel R16 stilizate
Set de anvelope de iarnă
SISTEm DE FRÂNARE- cu antiblocare a roţilor 
(ABS) si distribuţia forţei de frînare
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9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului 

a) Vînzare-cumpărare

11. Termenul și condițiile de livrare solicitat 30 zile calendaristice

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13.  Locul de, locul de livrare a bunului DRSA Cahul str. Grivitei 28 or. Cahul: _____________________
__________________________________________________________

Volan Reglabil pe înălţime
Scaun şofer reglabil pe înălţime
Proiectoare ceaţă
CONSUm CARBURANT CONFORm DATELOR 
PRODUCĂTORULUI
- Ciclu Urban: max. 8,0 L./100km
Ciclu extra urban  max 7,0L/100km
Ciclu Complet max 7,5 L/100 km
CAPACITATE REZERVOR- min. 50L.
mASA mAXImA AUTORIZATA- 1800 
ROATA DE REZERVA- de mărime normala
GARDA LA SOL- min. 210 mm
 Lungimea mm- max. 4350
minim – 3000 
PROTECŢIE mOTOR- Scut de metal
DOTARI--  ABS cu distribuirea fortei de 
franare (EBD) si   asistenta la franarea de 
urgenta (EBA);
- Airbag-uri frontale sofer si pasager; 
- Airbaguri laterale fata;
- HSA (asistenta la pornire in rampa);
- Sistem de monitorizare a presiunii in 
pneuri;
- Inchidere centralizata cu telecomanda;
- Geamuri electrice fata și spate;
- Computer de bord;
- Functie Stop-Start;
- Proiectoare ceata;
- Aer conditionat;
- Radio 2 DIN : CD mP3, priza Jack, USB,  
Bluetooth®.
- Sistem de monitarizare a presiunii in pneuri 
- Afisaj temperatura exterioara
- Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj 
electric si degivrante
- inscripția pe bord conform standardelor 
ANSA
SISTEm ANTIFURT- imobilizator electronic
CULOARE- Alb
GARANŢIE- min. 3 ani
ANUL FABRICAŢIEI- automobil nou, fabricat 
in an. 2017

TERmEN DE LIVRARE-30 de zile
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14. modalitatea de efectuare a evaluării: Conform specificaţiilor tehnice

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:

a) Preţul ofetei

b) Durata executarii contractului

c) Durata de garanţie

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzise

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
[indicaţi]________________________________________________________________________

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original Formular F3.3 Da

3 Scrisoare de înaintare Original Formular F3.1 Da

3 Înputernicire Original Formular F3.3 Da

4 Garanţia Pentru Ofertă Original Formular 3.4 Da

5 Graficul de execuţie Original confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei, Formular F3.5

Da

6 Perioada de garanţie Min 3 ani, Da

7

Neîncadrarea în situaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce 
vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 
03.07.2017

Declaraţie pe propria răspundere conform 
Formularul F 3.6 Da

8 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Declaraţie pe propria răspundere conform 
Formularul F 3.7 Da

9 Informaţii generale despre ofertant Formularul F 3.8 Da

10 Informaţii cu privire la obligaţiile 
contractuale faţă de alţi beneficiari Formularul F 3.9 Da

11 minim ani de experienţă specifică în  
livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare

Declaraţia privind experienţa similară conform, 
Formularul F 3.10 Da

12 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de Stat. Copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Da

13 Licenţa de activitate Copie aplicată prin aplicarea ștampilei și 
semnătura ofertantului Da

14 Raportul financiar Copie confirmată prin semnătura ofertantului Da

15 Certificat de efectuare sistematică a plăţilor 
impozitelor contribuţiilor eliberat de IFS Copie confirmată prin semnătura ofertantului Da

16 Informaţii privind asocierea Formularul F 3.15 Da

17
Recomandări la contractele prezentate 
pentru demonstrarea experienţei similare 
în ultimii 2 ani

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da



73

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _Direcţia Raională Pentru Siguranţa Alimentelor Cahul_

b) Adresa: _or. Cahul str. Șosiaua Griviţei 28__

c) Tel: 29941266

d) Fax: _29941266_

e) E-mail: drsa.cahul@ansa.gov .md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Maximenco Serghei_

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 12.12.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor]________________________________________

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 de zile____

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _Limba de stat_

25. Garanția pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _2_%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Direcţia Raională Pentru Siguranţa Alimentelor Cahul; 

(b) datele bancare 33114001; 
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(c) codul fiscal 1013601000462; 

 (e) contul trezorerial 142310A01125AA; 

(f ) contul bancar IBAN MD46TRPAAA142310A01125AA; 

(g) trezoreria teritorială MFT Trezorăria de stat .

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: _5_%.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: 

a) Nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 

 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: __300000, 00____
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Licitația publică 462/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IS Bacul molovata

2. IDNO:1003600104720

3. Tip procedură achiziţie:Licitaţie Publică

4. motivul recurgerii la procedura accelerată(în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate)
[indicaţi]_______________________________________________________________________________

5. Obiectul achiziţiei: Împingătorul fluvial de tip R96

6. Cod CPV: 34512000-9

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________________

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul  
achiziţionării  Împingătorului fluvial de tip R96

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor  IS Bacul molovata

                                                         [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici :  Bugetul de Stat

9. modalităţi de plată: prin transfer la cont

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie ______________________ privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări:

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

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

[Bunurile/serviciile/lucrărilenecesare]

1 3451200
0 - 9

Împingătorul  fluvial de tip R96 buc 1

Lăţimea – 5,3m
Lungimea-21,8
Înălţimea degabarit - 6,4m
Înălţimea  bordului – 1,4m
Pescaj – 0,62m
Numărul de locuri – 7 unităţi
Clasa după registrul fluvial – R
Motor – diesil de model 3D6
Puterea motorului – 110/150KW/c.p.
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10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] vinzare - cumparare

a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locaţiune
e) De antrepriză
f ) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi]________________________

12. Termenul și condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
[indicaţinumărul de luni] una lună

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]  una lună

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: s. molovata 
Nouă, raionul Dubăsari, Republica moldova

15. modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:  cel mai mic preţ

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:   Nu se aplică

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]  Nu sunt

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a intreprinderii - 
copie Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar - copia Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor - copie Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar - copie Obligatoriu

5. Licenţa de activitate - copie Obligatoriu

6.
Certificat de conformitate sau alt certificat 
ce confirmă calitatea obiectului achiziţiilor - 
copia

Obligatoriu

7.
Declaraţia privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduoase și de 
corupere

Obligatoriu
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21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IS Bacul molovata

b) Adresa: str. Alexandri nr. 1, s. molovata Nouă, raionul Dubăsari

c) Tel: 0248 51 330

d) Fax:  0248 51 330

e) E-mail: _____________

f) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Carpov Vladimir - administrator

 Setulde documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: s. molovata Nouă, raionul Dubăsari

 În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează 
a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă] ora 10.00

- pe:[data] 12.12.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedurii 
negociate: pînă la orele 10.00 în ziua petrecerii licitaţiei publice 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret 
de depunere a ofertelor]str. Alexandri nr. 1, s. molovata Nouă, raionul Dubăsari, Republica moldova

d) Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 1 lună

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Romănă

26. Garanţia pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei],  ÎS Bacul Molovatacu nota “Garanţia 
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii[indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 
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(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial[indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]:  1%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]  Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 

 Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

 Adresa: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  1300000 lei



79

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

Licitația publică 463/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Cosnita,r-nul Dubasari

2. IDNO: 1007601009381

3. Tip procedură achiziție: licitatie publica

4. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]  nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Produse alimentare 

6. Cod CPV: 15000000-6

7. Data publicării anunțului de intenție: Nu s-a publicat

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

conform necesităţilor  institutiilor Primariei com.Cosnita (în continuare – Cumpărător) pentru 

perioada bugetară  ianuarie-iunie 2018

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

9. modalităţi de plată: in termen de 10zile in baza facturii fiscale

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /
servicii/lucrări:

 N r. 
d/ o Cod CPV Denumirea bunurilor  

solicitate

Unitat 
ea de 
măsur ă

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15613310-4 Arnautca Kg 246 In ambalaj  cite 1kg
Livrarea saptaminala,HG 520

2 15821200-1 Biscuiti cu lapte topit Kg 288 Ambalate in cutii de 3kgLivrarea 
saptaminala,HG 520

3 15821200-1 Biscuiti de ovaz Kg 78 Ambalate in cutii de 3kgLivrarea 
saptaminala,HG 520

4 15000000-6 Banane Kg 1056

întregi;coapte, tari; sănătoase. Se exclud 
produsele afectate de putrezire sau 
deteriorare care le fac improprii consumului; 
curate, practic fără corpuri străine vizibile; fără 
paraziţi;  Banane de marime medie,  Standard 
de referinta HG 929 din 31.12.2009 ”Fructe 
si legume proaspete pentru consum uman” 
Grafic de livrare:  conform comenzilor

5 15541000-2 brinza de masa  de 
9% Kg 1248 amb.1 kg livrarea de 2 ori pe

săptămînă,HG 221
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6 15841000-5 Cacao Pach. 114 Ambalate in cutii de carton cite 80grlivrarea 
saptaminala

7 15111100-0 Carne de bovina Kg 732

fără os proaspătă-racită
cat.superioară,amb.in saci de
polietilenă si cu data sacrificării
indecată pe amb.,livrarea
săptămînală,HG 696

8 03212100-1 Cartofi Kg 5160

GOST 717685Tuberculi întregi de dimensiuni 
medii, uscaţi,
necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri
de boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, fără urme
vizibile de substanţe străine, fără
vătămări produse de frig.,
Cantitatea pămîntului alipit la
tuberculi, % din greutate, nu mai
mult de 1,0%, ambalați în saci de
15 kg,HG 929,livrarea săptămînală

9 03221270-9 Castraveti murati de 
casa Kg 52 Ambalati la 1kg,livrarea saptaminala GOST 

20144-74

10 15863200-7 ceai negru Pach 360 negru (ambalat pachet 100 gr), HG
206,livrarea săptămînală

11 03221113-1 Ceapa proaspata 
calitatea intii Kg 960

bulbii trebuie să fie tari şi denşi,de dimensiuni 
medii, fără semne de încolţire, fără defecte
provocate de o dezvoltare
vegetativă anormală, practic fără
fascicole de rădăcini. proaspetă,
ambalată în saci de 15 kg,HG
929,520,SM 243: 2004, livrarea
săptămînală

12 15550000-8 Chefir 2.5% Litri 1140 2,5%amb.0,5L,livrarea de 2 ori pe 
săptămînă,HG 520

13 15820000-2 Covrigei Kg 30 mici cu mac,amb.in pachete de
1kg.livrarea săptămînală,HG 775

14 15820000-2 Covrigei de secara Kg 90 mici ,amb.in pachete de1kg.livrarea 
săptămînală,HG 775

15 03211600-9 crupe de 
arpacas(perlovca) Kg 216

în ambalaj cîte 1kg valoarea
energetică 315,9 kcal.livrarea
săptămînală,HG 520,1191

16 15625000-5 crupe de gris Kg 318
în ambalaj cîte 1kg valoarea
energetică 328kcal.livrarea
săptămînală,HG 520

17 03211100-4 Crupe de griu Kg 204 în ambalaj cîte 1kg .livrarea
săptămînală,HG 520

18 15613300-1 crupe de mei Kg 258 în ambalaj cîte 1kg .livrarea
săptămînală,HG 520

19 03211400-7 crupe de orz Kg 234 în ambalaj cîte 1kg .livrarea
săptămînală,HG 520

20 03211200-5 crupe de porumb Kg 252 în ambalaj cîte 1kg .livrarea
săptămînală,HG 520,GOST 6002-69

21 15898000-9 Drojdie Buc 204 Ambalat la 100gr pachet, livrarea conform 
comenzilor
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22 03221210-1 Fasole albe uscate Kg 12 Boabe Intregi in ambalaj 1kg GOST 27691-98

23 15612100-2 faina de griu Kg 720

calitate superioară, Culoarea - Albă
sau albă cu nuanţă crem, Miros -
Specific făinii de grîu, fără miros
străin, Gust- Specific făinii de grîu, fără gust străin, 
nici acru, nici amar,
Impurităţi minerale  Umeditatea maximă15%.
pentru panificaţie, livrarea săptămînală,HG 68,520

24 15112000-6 Fileu de pasare calit.
superioara Kg 1074

Refrigerata la maximum + 4▫C,
temperatura determinata in
profunzime, Aspect - Pui de găină
fără impurităţi mecanice, cu
suprafaţă umedă dar nelipicioasă,
Culoarea musculaturii - Rozroşiatică,
caracteristică, Miros - La
suprafaţă şi în secţiune caracteristic
normal, fără miros străin, livrarea conform 
comenzii,
Produsul se marcheaza in locurile si
cu Specificațiile prevazute de
dispozitiile legale sanitar-veterinare
in vigoare, precum si cu data
fabricarii ( ziua, luna, anul ) si
termenul de valabilitate. HG 221

25 03222334-3 Fructe uscate in 
asortiment Kg 144 Neafumate,amb. La 3kg,livrarea 

saptaminala,HG 1523

26 15613380-5 fulgi de ovas Kg 282 în ambalaj cîte 1kg ,livrarea
săptămînală,HG 520

27 15613300-1 Hrisca Kg 324 din boabe întregi,amb.cîte 1
kg.livrarea săptămînală,HG 520

28 03222210-8 Lamie Kg 132 ambalate la 1kg ,livrarea
săptămînală

29 15511100-4 lapte proaspat Pach 8040 pasterizat 2,5% livrarea de 2 ori pe
săptămînă,HG 520,611

30 15332290-3 majiun din fructe Kg 192
de cal.1 în borcane de sticlă(0,780
kg)sterilizat,livrarea
săptămînală,HG 216

31 03212213-6 mazare uscata Kg 282
boabe întregi şlefuită,în amb.cîte
1kg.valoarea energetică 348,25
kcal,livrarea săptămînală,HG 520,205

32 03221221-1 mazare verde 
conservata Borc. 414

conservată
0,720gr.cal.super,livrarea
săptămînală,GOST 15842-90

33 03222321-9 mere proaspete Kg 2040 Dulci de dimensiuni medii,livrarea conform 
comenzilor
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34 03221112-4 morcov proaspat Kg 1170

Rădăcina proaspătă de dimensiuni 
medii,întreagă,sănătoasă, curată, fără 
vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,fără 
umeditate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, 
cu o formă
şi coloraţie tipică pentru sorturile de
morcov de masă, 
Culoarea Portocalie, uniformă,
corespunzătoare
speciei şi gradului de maturitate al
legumei, Consistenţa tare, crocantă
la exterior şi suculentă la interior,
fără urme de putrezire,
 Nu se admit rădăcini uscate cu semen de 
putrezire, degerate sau de orice altă alterare 
care le face inapt de utilizare,  ambalat în saci 
de 15
kg,HG 929,520, GOST 1721-85,livrarea 
saptaminala

35 03211300-6 orez cu bob rotund Kg 174

Culoare - alb, Miros - Caracteristic
de orez şi fără miros străin, nu
mucegăit, Gust - Caracteristic de
orez, fără alte arome, nu acru, nu
amar, în ambalaj cîte
1kg ,valoarea energetică 330
Kcal,HG 520,livrarea săptămînală.

36 03142500-3 oua de gaina Buc 8700

de găină -Pe coajă nu se admit pete de singe 
şi excremente. Ouăle de găină dietetice vor fi 
marcate prin
indicarea pe coaja fiecăruia a datei
ouatului. Marcarea se efectuiază
prin cifre arabe cu înălţimea
maximum 5 mm, folosind vopsea
roşie admisă de Ministerul Sănătăţii
al Republicii Moldova, pentru
marcarea produselor alimentare.
Ouăle de găină la livrare trebuie să
fie însoţite de certificatul veterinar
şi eticheta să cuprindă următoarea
informaţie:
1. Denumirea întreprinderii
avicole-producătoare;
2. Categoria, clasa ouălor;
3. Data ouatului[ziua, luna, anul];
4. Termenul de valabilitate [zile]
,mășcate,de masă,categoria BSM-
89,HG 1208,221,520.livrarea de 2-
2 ori pe săptămînă

37 paste fainoase incl:

38 15850000-1 spicusor Kg 222

cal.super.,clasa I,grupa V,care nu se
lipesc la fierbere şi nu se
fîrîmă,amb.5kg.,livrarea
săptămînală,HG 775

39 15850000-1 rojchi Kg 216

cal.super.,clasa I,grupa V,care nu se
lipesc la fierbere şi nu se
fîrîmă,amb.5kg.,livrarea
săptămînală,HG 775
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40 15850000-1 sfredelus Kg 186

cal.super.,clasa I,grupa V,care nu se
lipesc la fierbere şi nu se
fîrîmă,amb.5kg.,livrarea
săptămînală,HG 775

41 15331427-6 Pasta de rosii Borc 84

Pasta de calitatea I -25% , in
borcane cu greutate de
700gr.,borcane din sticla
,GOST3343-89,livrarea conf.comenzii

42 15000000-6 Peltea uscata de 
fructe Brich 174 Ambalata in brichete de 200 gr.livrarea 

conform comenzii

43 03311000-2 Peste concelat hec 
25-30 cm Kg 1020

în stare eviscerată şi fără cap
congelare uscată de la 200
gr.peştele,HG 520,livrarea
săptămînală

44 15811100-7
Piine alba de faina 
de griu calitatea 
superioara

buc 6210

Masa = 400g. Aspect exterior
general : Aroma: placuta,
caracteristica painii coapte. Gust:
placut, caracteristic painii coapte, fara gust 
acru sau amar, 
Pîinea se livreaza in ambalaje de
desfacere si de transport; 
Ambalajele trebuie sa
asigure pastrarea integritatii si
calitatii produsului pe timpul
depozitarii si transportului; , HG 775,livrarea 
zilnică.

45 15811100-7 Piine de secara Buc 600 din c/s (600gr) ,HG
775,livrarea zilnică

46 15541000-2

Produs lactat de 
brinza cu cheag tare 
„russkii clasiceskii”cu 
fractia masiva de 
grasime in substanta 
uscata 50%

Pach. 624 Ambalaj 180gr.,livrarea conform  comenzii,HG 
611,1191

47 15112000-6 Pulpe de pasare calit.
superioara Kg 804

Refrigerata la maximum + 4▫C,
temperatura determinata in
profunzime, Aspect - Puipe de găină
fără impurităţi mecanice, cu
suprafaţă umedă dar nelipicioasă,
Culoarea musculaturii - Rozroşiatică,
caracteristică, Miros - La
suprafaţă şi în secţiune caracteristic
normal, fără miros străin, livrarea conform 
comenzii,
Produsul se marcheaza in locurile si
cu Specificațiile prevazute de
dispozitiile legale sanitar-veterinare
in vigoare, precum si cu data
fabricarii ( ziua, luna, anul ) si
termenul de valabilitate. HG 221

48 15872400-5 sare iodata Kg 180 în pachete de cite 1
kg,livrarea săptămînală

49 03115130-0 Seminte de susan Kg 3 amb.în pachete .livrarea
săptămînală,HG 520
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50 03221111-7 Sfecla rosie Kg 780

Rădăcina proaspătă de dimensiuni medii, 
întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,
fără umeditate excesivă la
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă
şi coloraţie tipică pentru sorturile de
sfeclă, 
Miezul este suculent de culoare
roşu închis, în diferite nuanţe, în
funcţie de caracteristicile sortului.
 ambalată în saci de
15 kg,HG 929,520, GOST 1722-85,
livrarea săptămînală

51 15512999-0 Smintina semigrasa  
15% Litri 111

15% amb.în pachete de
polietilenă,HG 520,livrarea de 2 ori
pe săptămînă

52 03221400-0 Stafide Kg 18 amb.în pachete de 100 gr.livrarea
săptămînală

53 15321000-4 suc de fructe 
tetrapac 2L Pach 1740 Sterilizat,amb.la 2L,livrarea 

saptaminala,HG1111

54 03221300-9 Telina radacina Kg 15 La kg, livrarea saptaminala HG775

55 15331480-5 tocana de dovlecei Borc. 90 Ambalaj sticla greutatea 700gr
GOST 2654-98

56 15331480-5 Tomate in suc de 
rosii Borc 60 Amb. In borcane de 1L,livrarea 

saptaminala,GOST 7231-90

57 15411200-4
ulei de floarea 
soarelui rafinat 
dezodorizat

L 390

Limpede, fara suspensii sau sediment. 
Transparent,culoarea galbena. Miros specific  
uleiului de floarea soarelui rafinat,fara miros 
si gust strain,ambalat in sticle de 5L,cu 
termenul de valabilitate indicat pe amb. GOST 
1129-93,livrarea saptaminala.

58 15530000-2 unt de vaca cu 
grasime de 72.5%

Pach 
200gr 2280

Cu grasimea 72.5% ambalat 200gr.grasimi 
animaliere.HG 611,1191,520,GOST 37-91 
livrarea de 2 ori pe saptamina

59 15331140-0 Varza alba proaspata Kg 1980

Capatini proaspete,intregi,sanatoase,c
urate,pe deplin formate,fara atacuri de 
boli sau insecte care sa le faca improprii 
consumului,fara urme vizibile de substante 
straine,capatina densa,sau mai putin 
densa,dar nu seci,ambalata la saci de 
25kg HG929,520,GOST 1724-85,livrarea 
saptaminala

60 15831000-2 Zahar cristal alb de 
calitate standard Kg 1302

Culoare - alb, Gust - Dulce, fără gust 
străin, Miros - Caracteristic zahărului, fără 
miros străin, Zahărul va fi ambalat pungi 
de plastic cu greutatea netă de 1,0 kg, 
Inscripţionările trebuie să fie estetice şi 
lizibile. Operatorul economic contractant 
nu-şi va trece coordonatele şi sigla, dacă nu 
este producător, ambalator sau distribuitor. 
Trebuie să fie înscrise cel puţin, următoarele 
informaţii: numele şi adresa producătorului, 
ţara de provenienţă, lot ambalare nr. , numele 
şi adresa distribuitorului dacă este altul decît 
producătorul şi ambalatorul, termenul de 
valabilitate (ZZ/LL/AAAA),  Gost 21-94,livrarea 
săptămînală.
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10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]   Vînzare-cumpărare

12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] 6 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 30.06.2018

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Gradinita 
nr.1 si gradinita nr.2 in s.Cosnita; Gradinita nr.3 s.Pohrebea

15. modalitatea de efectuare a evaluării: pe fiecare pozitie in parte

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic pret

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi)      

             Nu se aplica      

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Declarație pe proprie răspundere conform 
Formularului (F3.4) da

2
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara 
în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice 
- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
şi ştampilei ofertantului Operatorul economic 
nerezident va prezenta documente din ţara de 
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare 
ori apartenenţa din punct de vedere profesional

da

3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/
lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila 
ofertantului nu

4
Disponibilitate de bani lichizi sau capital 
circulant, de resurse creditare sau alte 
mijloace financiare (suma)

Nu se cere nu

5
Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante

Nu se cere nu

6

Demonstrarea experienței operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit

Declarație privind experiența similară conform 
Formularului (se va indica) sau Declarație privind 
lista principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate conform Formularului (se va indica)

nu
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7

Demonstrarea accesului la infrastructura/
mijloacele indicate de autoritatea 
contractantă, pe care aceasta le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform 
Formularului (se va indica) și Documente care atestă 
faptul că operatorul economic se află în posesia 
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate 
de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în 
dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii 
contractului

nu

8

Neîncadrarea în situațiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce 
vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform 
Formularului (se va indica) nu

9 Formularul ofertei Original confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei (F3.1) da

10 Informatii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform 
Formularului (F3.3)) da

11 Raportul financiar Copie confirmata prin semnatura si stampila da

12

Demonstrarea accesului la personalul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit (personalul de specialitate care va 
avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform 
Formularul (se va indica)

nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere nu

14
Valoarea minimă (suma) a unui contract 
individual îndeplinit pe parcursul perioadei 
indicate (numărul de ani)

Nu se cere nu

15 Certificat de atribuire a contului bancar
Copia originalului eliberat de banca detinatoare 
de cont, confirmata prin semnatura si stampila 
participantului.

da

16 Certificat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor

Copia originalului eliberat de Inspectoratul 
Fiscal, confirmata prin semnatura si stampila 
participantului

da

17 Certificat de conformitate/Declaratia de 
cconformitatepentru produsele lactate

Eliberat de Organismul de certificare acreditat in 
Sistemul National de Acreditare - confirmata prin 
aplicarea semnaturii si stampilei participantului

da

18
Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate 
de transportsau Pasaport sanitar al 
transportului

Copie confirmata prin aplicarea stampilei si 
semnaturii participantului da

19 Pasaportul sanitar pentru mijlocul de 
transport Eliberat de centrul de sanatate publica da

20  Autorizatia sanitar-veterinara de functionare 
a operatorului economic participant

Copie confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

21

Certificat de detinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calitatii sau contract cu asemenea 
laborator

Pentu produse de panificatie original-eliberat de 
participant da

22 Garantia pentru oferta Conform F3.2 din Documentatia Standard da
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23
Certificat de detinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator (pentru 
pozitiile carne) 

Copia,confirmat prin semnatura si stampila 
ofertantului da

24 Certificat de calitate si de provinienta a 
meteriei prime(faina, griu) Confirmat prin semnatura si stampila ofertantului da

25
Confirmare de detinere a stocului de faina/
griu, necesar indeplinirii contractului de 
achizitie pe o perioada decit putin 10 zile

Copia,confirmat prin semnatura si stampila 
ofertantului da

26
Certificat pentru confirmarea capacitatii 
executarii calitative a contractului de 
achizitie

Original - eliberat de participant, care 
reflecta urmatoarea informatie: experienta 
acumulata,performantele

da

27 Certificat care confirma conformitatea 
fiecarui produs din lista

Eliberat de catre IS Centrul de Metrologie Aplicata si 
Certificare da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Cosnita,r-nul Dubasari

b) Adresa: r-nul Dubasari,s.Cosnita,str.Pacii 51

c) Tel: 0248 44 491

d) Fax: 0248 44 491

e) E-mail: primaria.cosnita@mail.ru

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Zinaida Stavinschi

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 12.12.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor]Primaria s.Cosnita,r-nul Dubasari,contabilitatea

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.
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24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garanția pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de  1%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]:  5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 560000.00lei (cinci sute sasezeci mii lei 00 bani)
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Cererea ofertelor de prețuri 2042-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Hîrtopul mare, r-ul Criuleni

2. IDNO: 1007601010264

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției:  Lucrari de reparație a drumurilor din  c. Hîrtopul mare, r-ul Criuleni

5. Cod CPV: 45233140-2

6. Data publicării anunțului de intenție: 15.11.2017

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
Lucrari de reparație a drumurilor din  c. Hîrtopul mare, r-ul Criuleni

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei com. Hîrtopul mare, r-ul Criuleni

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2018.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Fondul rutier – transferuri cu destinație specială

8. modalităţi de plată: în termen de 90 zile în baza facturii fiscale și a proceselor verbale finale de 
executare a lucrărilor.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

1 45233140-
2

Lucrari de reparație a drumurilor 
din  c. Hîrtopul mare, r-ul Criuleni Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 luna

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018

13. Locul executării lucrărilor: Drumurile locale comuna Hîrtopul mare, r-ul Criuleni
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14. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Evaluare a ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere tehnico-economic

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:

a) Prețul – 80 %;

b) Termenul de executie a lucrarilor – 10%;

c) Perioada de garanție a lucrărilor executate – 10%.

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): _________

17. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Formularul Ofertei F3.3
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Să fie indicată suma cu 
TVA și fără TVA

Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

3
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant F3.8 Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

6
Declaratie privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului F3.13

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

7

Declarație privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului F3.12

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

8 Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor față de bugetul public național Original. Da

9 Ultimul rapotr financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

10 Scrisoare de înaintare Formularul F3.1 Da

11 Împuternicirea Formularul F3.2 Da 

12 Graficul de execuție F 3.5 (executarea lucrărilor pînă la 01.11.2017) Da 

13
Declarație de neîncadrare în situațiile ce 
determină excluderea de la procedura de 
atribuire

F 3.6 Da 
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14
Declarația de conduită etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

F 3.7 Da

15 Declarație privind obligațiile contractuale 
față de alți beneficiari F 3.9 Da

16 Declarație privind experiența similară 
pentru ultimul an de activitate F 3.10 Da

17 Lista ultimilor lucrări principale executate 
în ultimul an de activitate în domeniu F 3.11 Da 

18
Declarație privind personalul de 
specialitate și/sau a experților pentru 
implementarea contractului

F 3.13 Da 

19 Lista subcontractanților și părțile din 
contract, care sunt îndeplinite de ei F 3.14 Da 

20 Informația privind asocierea F 3.15 Da

21 Devizul de cheltuieli Original, formularele 3,5,7. Da

22 Manualul calității Copia confirmativă prin semnătura olografă și 
ștampila ofertantului Da 

23 Termenul contractului și modalitatea de 
achitare a lucrărilor:

Achitarea va avea loc după recepția proceselor 
verbale finale de executare a lucrărilor în limita 
alocărilor bugetare pe anul 2017,2018, în termen 
de 90 zile.Termenul de valabilitate a contractului 
pînă la 31.12.2018.

Da

24 Lichiditate financiară Minim 114% Da 

25
Recomandări la contractele prezentate 
pentru demonstrarea  lucrărilor similare în 
ultimul an

Copia confirmativă prin semnătura olografă și 
ștampila Da

26 Perioada de garanție a lucrărilor Minim – 2 ani, maxim – 5 ani Da 

27

Demonstrarea accesului la personal/ un 
organism tehnic de specialitate, care 
să garanteze asigurarea unui control al 
calității

Documentele prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la loboratoare de 
încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, 
în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce 
fac obiectul viitorului contract

Da

28 Perioada de valabilitații ofertei va fi de: 30 zile Da 

29 Disponibilitate de bani lichizi, resurse 
creditare Minium 1000000 Da

18. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante  Primăria com. Hîrtopul Mare

b) Adresa: com. Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni.

c) Tel: 024872238, 024872526

d) Fax: 024872238
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e) E-mail: primaria.hmare@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Delimarschi Anatolie – primarul comunei Hîrtopul Mare.

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către 
Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________ 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 05.12.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Primăria com. Hîrtopul mare, r-ul Criuleni

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română

23. Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 
_1_%. în formă de:  - Garanție bancară sau  - Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria com. Hîrtopul mare, r-ul Criuleni, cu nota 
“Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform 
următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Primăria com. Hîrtopul Mare

(b) datele bancare TREZMD2X;

(c) codul fiscal  1007601010264;

(d) IBAN MD06TRPCEC518410A01279AA; 

(e) contul trezorerial MD06TRPCEC518410A01279AA; 

(f ) contul bancar 2264292001; 

(g) trezoreria teritorială MF-TT Criuleni.

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: ___15__%.  Se constituie după desemnarea ofertei cîștigătoare, dar 
pînă la semnarea contractului.

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni
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c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 700000 lei ( Sapte sute mii lei)

 Grupul de lucru pentru achizitii confirma carectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care 
poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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Cererea ofertelor de prețuri 2043-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __Primaria comunei Lebedenco___________________

2. IDNO: __1007601007620________________________________________

3. Tip procedură achiziție: _Cererea ofertelor de preț____________________________________

4. Obiectul achiziției:  _____Restabilirea sistemului de iluminat în comuna Lebedenco__________

5. Cod CPV:  45316110-9

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
___Lucrări de restabilire a sistemului de iluminat în comuna Lebedenco___

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  __________Primariei comunei Lebedenco____________________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: ___bugetul local___________________________

8. modalităţi de plată: ___prin transfer_____________________________________________

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 
referinţă

1 45316110-9 Lucrări de restabilire a sistemului de 
iluminat în comuna Lebedenco Buc. 1 Conform caietului de 

sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] _1.5 luni_

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] __1.5 luni______

13.  Locul executării lucrărilor: ___comuna Lebedenco, r-l Cahul_______________________

14. modalitatea de efectuare a evaluării: __pe lotul întreg fără TVA____________________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _cel mai mic preț__



95

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_Nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoarea de ofertă Original, cu ștampila umedă și semnatura oferatntului Da

2 Deviz de cheltuieli Original, cu ștampila umedă și semnatura oferatntului Da

3 Licența și anexa la licență Copia, confirmată prin ștampila și semnatura 
oferatntului Da

4 Raportul financiar pe ultimul an Copia, confirmată prin ștampila și semnatura 
oferatntului Da

5 Certificat de înregistrare Copia, confirmată prin ștampila și semnatura 
oferatntului Da

6 Extras din Registru de stat al 
persoanelor juridice

Copia, confirmată prin ștampila și semnatura 
oferatntului Da

7 Certificat privind lipsa restanțelor 
față de bugetul public

Copia, confirmată prin ștampila și semnatura 
oferatntului Da

8 Lista lucrărilor similare executate Original, cu ștampila umedă și semnatura oferatntului Da

9 Declarație referitoare la 
personalul angajat Original, cu ștampila umedă și semnatura oferatntului Da

10 Declarația referitoare la utilajele, 
instalațiile, echipamentele tehnice Original, cu ștampila umedă și semnatura oferatntului Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: __Primaria comunei Lebedenco___________________

b) Adresa: _s.Lebedenco, r-l Cahul_______________________________________________

c) Tel: _0299-73-513___

d) Fax: _0299-73-509___

e) E-mail: _comunalebedenco@mail.ru___

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bondari Alexandr-primarul comunei Lebedenco

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________ 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 05.12.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a 
ofertelor]__Primaria comunei Lebedenco, s. Lebedenco, r-l Cahul,  blocul primariei et. 2 biroul 4

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____45 zile________________________________
23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: __limba română________________
24. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]
 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care  se cere 
sau se indică „Nu se cere”]

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ____333980,30_____________________
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Cererea ofertelor de prețuri 2044-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:   Primăria satului Cociulia, r. Cantemir

2. IDNO:  1007601004825

3. Tipul procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri (

4. Obiectul achiziţiei: procurarea unui Autoturism , mercedes( 315 cu o    turbină)

5. Cod CPV:  34110000-1

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării  unui Autoturism , Mercedes( 315 cu o 
turbină) conform necesităţilor Primăria satului Cociulia, r. Cantemir

 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 

___________bugetul local __________.

(sursa banilor publici)

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr.
 d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, standarde de referinţă

1 34110000-1 Autoturism , Mercedes( 
315 cu o turbină) buc 1

Caracteristicii:
Parcurs, Km 200000
Nivel de poluare – Euro 5
Număr de locuri -9
Acţionare -4 x 2
motor:
Combustibil- motorină
Capacitate,cm3,max-1500,22

Puterea maximă, kw -130
Consum combustibil:
Extraurban   - pînă la 8 l
Urban           - pînă la 10 l 
Cutie de viteze:
Tip -    manuakă
Număr de trepte    -6+1
Conducere:
Direcţie asistată hidraulic
Sistem de frînare:
În faţă – discuri ventilate
În spate – tasmburi
masa , kg (min-max):
Gol în ordine de mers-3,500 tone
Dimensiuni, mm, (max):
Lungime -5 m
Lăţime  -2000
Rezervor, litri,   - min  90
Siguranţă:
ABS+EBO+EBA;
Garanţie:
 1 ani 
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:

___1 lună după data întegistrări Contractului la Agenţia Achiziţii Publice 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr.
 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare
 faţă de document Obligativitatea 

1 Oferta Original Da

2 Informaţie despre ofertant Original Da

3 Certificat de înregistrare Copie autentificată prin ștampilă Da

4 Licenţa de activitate Copie autentificată prin ștampilă Da

5 Certificat IFS privind lipsa
 datoriilor la buget Original Da

6 Certificat privind
 atribuirea contului în bancă bancă Original Da

7 Caracteristicile 
automobilului Autentificat prin ștampilă Da

 8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

9. Denumirea autorităţii contractante: ____primăria satului Cociulia r. Cantemir___

10. Adresa: s. Cociulia, r. Cantemir

11. Tel: 027365 228, 060381252

12.Fax:

13. E-mail: cociulia_secretar@mail.ru

14. Numele și funcţia persoanei responsabile: Putregai Vladimir 

15. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la (ora exactă): 11:00

- pe (data): 29.11.2017

- pe adresa (denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul): 

16. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

17. Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut:

18. Termenul de valabilitate a ofertelor -30 de  zile:

19. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

20. Garanţia pentru ofertă „Nu se cere”:

21. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

22. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OmC.

23. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 320000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 2045-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Светловский Аграрно – технический колледж

2. IDNO: 1003611009236

3. Tip procedură achiziție: Запрос ценовых оферт

4. Obiectul achiziției: замена окон и дверей в общежитии №8

5. Cod CPV: 44000000-0

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
замена окон и дверей в общежитии № 8

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Светловский Аграрно – технический колледж

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: __Государственный бюджет_______________

8. modalităţi de plată: перечисление финансовых средств после предоставления Акта выполненных 
работ в течении 30 дней

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

1 44000000-0 Замена окон и дверей в 
общежитии №8

Согласно
техническому

заданию
1 прилагается

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 20 дней после регистрации отчета

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): до 31.12.2017 года

13.  Locul executării lucrărilor: к. Светлый Комратский р-н

14. modalitatea de efectuare a evaluării: самая низкая цена по целому списку
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15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: самая низкая цена

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor: не применяется

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): не применяется

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului. Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului.

Da

3
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului. Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului. Da 

7
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului. Da 

8
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

9
Experiență similară, declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului. Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Светловский Аграрно – технический колледж

b) Adresa: Комратский район, к. Светлый ул. Ленина 22

c) Tel: 029862578

d) Fax: 029862450

e) E-mail: satc-svetlii@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _______Басараб Т.Д.____________________

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________ 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 05.12.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Комратский район, к. Светлый ул. Ленина 22

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 дней

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: русский

24. Garanția pentru ofertă: не требуется

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: не требуется

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: не требуется

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ________281000____
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Cererea ofertelor de prețuri 2046-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Susleni

2. IDNO: 1007601001776

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertei  de preț

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000- 6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

 Produse alimentare  pentru prima jumătate a anului 2018

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăria satului Susleni______________________________

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară 
din:_____________Bugetul  de  stat_______________________________.

[sursa banilor publici]

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

r. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15811100-7 Franzelă din făină de grîu 
fortificată kg 1000

Din faina de griu,  fortificată cu 
fer ,calitatea superioara,0.4kg 
Gost28809-90:1997
Termen de livrare 5/săptămînă

2 15811100-7 Franzelă din secară kg 432

Din făină de secară, calitate 
superioară0,6kg GOST28809-
90H.G.nr.775 din 03.07.2007
termen de livrare 5/săptămînă

3 15811200-8 Chifle cu magiun buc 3000

Din faina de griu, făină de 
grîu fortificată cu fer ,calitatea 
superioara,0.1kg . Termen de livrare 
2/săptămînă

4 15112130-6 Piept de pui, Fileu fara os kg 600
 In ambalaj cite 1 kg , în stare 
proaspătă GOST 25391-82T
Termen de livrare 2/săptămînă

5 15111100-0 Carne de bovină fără os, calitate  
superioară kg 300

În stare proaspătă fără os GOST 
779-55 
termen de livrare 2/săptămînă

6 15113000-3 Carne de porc degrasata 
categoria superioara kg 300

În stare proaspătă fără os HG nr696 
din04.08.2010Termen de livrare 1/
săptămînă

7 03311210-7   Peşte congelat ,, Hec” kg 480

Cu greutatea nu mai putin  de 
0.15- 0.25 kg 1 peste,fara cap Gost 
20057-96
termen de livrare 1/săptămînă
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8 15511100-4 Lapte pasterizat L 3500
2.5% in pachete de polietilena de 
1L Gost13277-79Termen de livrare 
2/săptămînă

9 15542000-9 Brinză semigrasă( pînă la 5%) kg 600
Ambalaj de 0.500kg 
PTMD 67-00400053-058:2006
Termen de livrare 2/saptamînă

10 15512100-1 Chefir L 800
2.5% in pachete de polietilena de 
0,5L GOST 4929-84  Termen de 
livrare 2/săptămînă

11 15512100-1 Smîntînă (pînă la 15%) kg 72
10%, in pachet de polietilena de 
0.5kg TU 10.02.789.09.89 Termen 
de livrare 2/săptămînă

12 15543000-6 Brînză  tare kg 90 45% grasime  SM218:2001
Termen de livrare 1/saptamînă

13 03142500-3 Oua de pasăre buc 6000
De masa, dietice, categoria B cu 
greutatea nu mai mica de 63 gr. SM 
89 termen de livrare 1/săptămînă

14 15612100-2 Făina de griu kg 200 Calitate superioara SM 202:2000
Termen de livrare 1/lună

15 15613380-5 Fulgi de ovăs kg 40 In ambalaj cite 1kg GOST 21149-93 
Termen de livrare 1/lună

16 15625000-5 Crupe de griș kg 40 In ambalaj cite 1kg Gost7022-97 
Termen de livrare 1/lună

17 15800000-6 Tăiței de casă kg 80 In ambalaj cite 1 kg H.G.775 din 
03,07,2007 Termen de livrare 1/lună

18 03221220-4 Mazare verde conservată 
-calitate superioară kg 60

Întreagă, în borcane cu greutatea 
de 0.700 kg GOST 30425-97
Termen de livrare 1/lună

19 03221210-1 Fasole conservate-calitate 
superioară kg 60

Intreaga in ambalaj cite 1kg 
GOST15847-99
Termen de livrare 1/lună

20 15831000-2 Zahăr kg 500
Din sfecla de calitate, standart in 
saci a cite 50kg Gost21-94
Termen de livrare 1/lună

21 15321000-4 Suc din fructe kg 300 Limpezit, tetrapac 1 L SM183; 2003 
Termen de livrare 1/lună

22 15321000-4 Suc multi fructe buc 150
Ambalat in cutii de 0,200gr. 
SM1004-20 Termen de livrare 1/
lună

23 15332290-3 Magiun din fructe kg 40
Sterilizat, calitate superioara, in 
borcane de sticla de 700 gr GOST 
6929-88 Termen de livrare 1/lună

24 15872400-5 Sare iodată kg 100 In pachete de 1 kg  GOST13830-97 
Termen de livrare 1/lună

25 15898000-9 Drojdie uscata kg 3
Cu greutatea nu mai putin de0.01 
kgGOST171 Termen de livrare 1/
lună

26 15530000-2 Unt țărănesc fără grăsimi 
vegetale, calitate superioară kg 250

72,5% cu grăsimi animaliere, 
pachet 0,200 kg HG RM 611 din 
05.07.2010 Termen de livrare 2/lună

27 03221113-1 Ceapă kg 200
Cu greutatea nu mai putin de0.05 
kg – 0,1kg  1 buc. GOST 27166-86
Termen de livrare 2/lună

28 13221112-4 Morcov kg 250
Cu greutatea nu mai putin de   0.1 
kg -0.2kg 1 buc.GOST 26766-85
Termen de livrare 1/lună

29 03221111-7 Sfeclă kg 200
Cu greutatea nu mai putin de  de 
0.3 kg 1 buc.GOST 26766-85
Termen de livrare 1/lună

30 03212100-1 Cartofi kg 2000
Cu greutatea  de  la 0.1 kg o buc.
GOST26545---85
 Termen de livrare 2/lună

31 03221400-0 Varza kg 600
Cu greutatea  de  la 1 kg o buc.
GOST26768-85
Termen de livrare 2/lună

32 03221320-5 Verdeață kg 50 În stare proaspătăGOST719481 
Termen de livrare 2/lună
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33 03221250-3 Dovleac kg 150
Cu greutatea  de  la 2 kg o buc. 
SM874:2006Termen de livrare 1/
lună

34 03221110-0 Rădăcină de patrunjel kg 50
Cu greutatea  de  la 0,05 kg o buc 
SM211:2000Termen de livrare 1/
lună

35 03221110-0 Rădăcină de țelină kg 50
Cu greutatea  de  la0,3 kg o buc 
SM211:2000Termen de livrare 1/
lună

36 15897200-4 Roșii conservate în suc kg 92 În borcane de 3 L GOST 7231-90 
Termen de livrare 1/lună

37 15800000-6 Lămîi kg 60
Cu greutatea  de  la 0.1 kg o buc.
GOST4429-82 Termen de livrare 2/
lună Etichetate

38 03222321-9 Mere  proaspete kg 900
Cu greutatea  de  la 0.150 kg o buc. 
SMSR1418:2006Termen de livrare 
2/lună

39 03222321-9  Prune uscate kg 80 Uscate-fara fum  GOST 13341-77 
Termen de livrare 1/lună Etichetate

40 15870000-7 Frunza de dafin c/s kg 2
In ambalaj de 0,100kgGOST 
169417594-81Termendelivrare 1/
lună

41 15800000-6 Soda de mincat c/s buc 20 Ambalat 0.5 kg, GOST 2156-76 
Termen de livrare 1/lună

42 15871100-5 Oţet de masa buc 20
9%  ambalat în sticle de 1 L 
PTMD67-00400053-025:2006 
Termen de livrare 1/lună

43 15841000-5 Cacao kg 3 In ambalaj de 0,100 kg SC 42 150 
Termen de livrare 1/lună

44 15870000-7 Bors clasic buc 100 Ambalat 0,030 kg SM1004
Termen de livrare 1/lună

 Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

 01.01.2018-31.07.2018; locul destinaţiei- Blocul Alimentar al grădiniței din satului  Susleni .

6. __________________________________________________________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici  includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta de preț Confirmată prin semnătură şi ştampila 
ofertantului Obligatoriu

2
Formularul informativ
-informatii generale cu lista fondatorului, 
e-mail, telefoanele  fix si mobil

Confirmată prin semnătură şi ştampila 
ofertantului Obligatoriu

3 Certificatul de înregistrare a întreprinderii 
emis de către Camera Înregistrării de Stat

Copie, confirmată prin semnătură şi ştampila 
ofertantului Obligatoriu

4 Autorizatie sanitara  de fuctionare ( pentru 
produsele alimentare)

Copie, confirmată prin semnătură şi ştampila 
ofertantului Obligatoriu

5 Autorizatie sanitara veterinara de fuctionare            
( pentru produsele alimentare)  

Copie, confirmată prin semnătură şi ştampila 
ofertantului Obligatoriu

6 Pasaportul sanitar al transportului Copie, confirmată prin semnătură şi ştampila 
ofertantului Obligatoriu

7 Certificat de conformitate/
Declaratie de conformitate

copia originalului eliberat de Organismul 
Naţional de Verificare a conformităţii 
produselor,confirmată prin ştampila şi 
semnătura participantului

Obligatoriu
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8
Certificat de la organele Inspectoratului 
Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public 
Naţional

eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

9 Certificat de  atribuire a contului bancar. eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

10 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

11
Confirmare de diţinere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contractului de 
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

12

Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calităţii  sau contract cu asemenea 
laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

13 Certificat de deținere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria satului Susleni

b) Adresa:S.Susleni,raionul Orhei

c) Tel: 023546941

d) Fax: 023546238

e) E-mail: comuna.susleni@gmail.com

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Boguș Margareta

 Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 29.11.2017

- pe adresa: Primaria satului Susleni –contabilitate,et.2

 Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai  scăzut [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-
economic sau prețul cel mai scăzut].

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30zile.[număr de zile].

11. Garanția pentru ofertă: Nu se cere.[se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică 
„Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.
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 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 256000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 2047-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _DASPF Singerei___________________

2. IDNO: _1007601011124_________________________________________

3. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției:  automobil de serviciu

5. Cod CPV: 34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
automobil de serviciu

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Singerei

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017__, 
este alocată suma necesară din:    bugetul local.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

34110000-1  automobil de serviciu Buc. unu

Date texnice:
Forma caroseriei-Universal
 Anul producerii 2016-2017(fara parcurs)
Țara de origine -UE
Numarul de locuri -7.
Puterea minima  -100 c.p.
Volumul rezervorului min-50 litri
Consum mahim l/100km maxim:
Urban-  pînala 8l.
Extra urban- pîna la 5,5 l.
Ciclu complet de la 6,0 pîna la 6,2
 Cutia de viteza –mecanica 5+1 trepte
Combustibil- benzina Euro 
Lungimea automobilului  4490-4500 mm.
sa încapa  sicriul
Lațimea maxim 1750-1760 mm.
Forma caroseriei-Universal
Echipamente:
Siguranța activa și pasiva  antidemarai  
electronic
 Airbag frontal șofer și pasager 
Airbaguri laterale fața.
2 tetiere fața și 3 spate reglabile pe 
înalțime
2 tetiere pentru rîndul 3 reglabile pe 
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

 Termen de 10 zile, dupa înregistrarea contractului de catre Agenția achiziții publice și Trezoreria 
Teritoriala Singerei___________________________________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Oferta Original, confirmată prin semnatura și ștampila 
ofertantului Da

2. Certificat de înregistrare și Extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

3. Informatie privind rechizitele bancare Copie, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

4. Ultimul raport financiar Copie, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

5. Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor la bugetul public național

Copie, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

înalțime
2 centuri de siguranță față și 3 centuri de 
siguranța spate
Computer de bord
Alerta vizuală portiere deschise
Alerta vizuală și sonora  prindere centura 
șofer și pasager
Direcție asistată hidraulic
Vizibilitate și iluminare
Proiectoare de ceață
Faruru de zi
Ștergător lunetă
Retrovizoare în culoarea. Caros. cu  reglaj 
electric și digivrante
Aer condiționat
Comanda reciclare aer
Încălzire , ventilare max. 4 viteze
Închidere centralizată cu telecomandă pe 
cheie
Geamuri custode pivotante (versiunea 7 
locuri)
Geamuri  electrice față
Geamuri electrice spate
Iluminare portbagaj(versiune 5 locuri)
Radio cu satelit de comandă pe volan,priza 
Jack,USB și Biuetooth
Principalele spații de depozitare
Cutie de documente inchisă
Spațiu pentru documente pe planșa bord 
inchisă
Scaun șofer,volan și centuri fața reglabile 
pe inaltime
Banchete 3 locuri(rindul 2) rabatabila si 
fractionabila 1/3-2/3
Bancheta 2 locuri (rindul3) rabatabila 
1/1, cu posibilitatea de pliere în pozitie 
portofel și ușor extractibila 2)
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6. Lista bunurilor și graficul livrării Copie, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

7. Specificatii tehnice și preț Original, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

8. Informații generale despre ofertant Original, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

9. Minim ani de experiența specifica în 
livrarea bunurilor similare

Se solicita minim 3 ani în livrarea de bunuri 
similare Da

10. Minim termen de garanție

Se solicita 3- 4 ani  termen de garanție, cu limita 
de parcurs minim 100000 km.,  minim 3 ani la 
vopsea și lac, și 6 ani la perforarea  caroseriei prin 
coroziune.

Da

11. Pașaportul tehnic al autoturizmului Copie, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Nu

12. Informatie privind proveniența bunului Copie, confirmata prin semnatura și ștampila 
ofertantului. Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei Sîngerei

b) Adresa: or.Singerei str.Independenței 111

c) Tel: 026226505

d) Fax:026226505 

e) E-mail: daspf.singerei@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile:Curciuc Evghenia -  contabil șef 

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  29.11.2017

- pe adresa: DASPF Singerei str. Independenței 111 etaj.1( contabilitatea). 

- Data și ora exctă de petrecere a procedurii de achiziție urmăriți în Buletinul de Achiziții Publice.

- Nota:În cazul prezentarii ofertei și deocumentelor de calificare solicitate prin fax.sau pe cale 
electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor 
prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurarii procedurii.

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul 
cel mai scăzut].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

14.Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ___285000.00
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Cererea ofertelor de prețuri 2048-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  Primăria Zubrești,raionul Strășeni

2. IDNO: 1008601000329

3. Tip procedură achiziție: achiziția a bunurilor/serviciilor  prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: achiziţionarea  materialelor de construcție pentru reconstrucția drumurilor

5. Cod CPV- 14210000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionări materialelor de construcție pentru 
reconstrucția drumurilor locale

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor -  Primăriei Zubrești,raionul Strășeni

                                        [denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:
       taxa pentru folosirea drumurilor         

[sursa banilor publici]

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/
serviciilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

1. 14212120-7 pietriș t 800 pietriș 20-40

2. 14212000-0 savură t 200 0,5mm

3. 14212000-0 amestec de nisip și 
pietriș         t  500

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: timp de o săptămînă de la efectuarea 
transferului

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
N N r . 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a 
întreprinderii

copie emisă de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului 
bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5. Oferta de preț confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu
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6. 
Declaraţia privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și 
de corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

7. 
Lista fondatorilor operatorilor 
economici – nume, prenume, cod 
personal

copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

8. 
Certificat pentru confirmarea 
capacităţii executării calitative a 
contractului de achiziţie

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie : experienţa acumulată , 
performanţele ;

Obligatoriu

9. Adresa de E-mail sau Fax-ul De indicat  pe plic Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Zubrești,raionul Strășeni

b) Adresa: Md-3739,s.Zubrești,r.Strășeni

c) Tel: 023779236, 060662227

d) Fax: 023779236

e) E-mail: secrprimariazubresti@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Manoli Maria , primar.

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

- pînă la:  ora 11-00

- pe: 29 .11.2017

- pe adresa:  MD-3739,satul Zubreşti,raionul Străşeni,primăria. 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut pe unitate.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

12.  Garanția pentru ofertă:   Nu se cere . 

13. E valuarea ofertelor se va face pe poziții.

14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa :   Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

15. Valoarea estimată a achiziţiei fără TVA 247424 lei.

16. Oferta trebuie să includă și cheltuielile legate de transportare.
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Cererea ofertelor de prețuri 2049-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  I.m. Regia „Autosalubritate”.

2. IDNO:  1004600028447

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi.

4. Obiectul achiziției: Generator electric.

5. Cod CPV:  31110000-0.

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui generator electric.

conform necesităţilor  I.M. Regia „Autosalubritate”.

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017,  
este alocată suma necesară din:  resurse proprii.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 31110000-0 Generator electric 1 un.

Generator electric incorporat in corp de 
metal cu urmatoarele specificatii tehnice:

Standby 
power(ESP)

kVA 110

kW 88

Prime 
Power(PRP)

kVA 100

kW 80

Power Factor cos ▫ 0.8

Frequency Hz 50

Voltage V 230/240

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

 La solicitare pina la sfirsitul anului, I.M. Regia „Autosalubritate” str. 27 Martie 1918, nr. 14.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie – emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Da

3 Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Da

4 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului; Da

5
Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi 
de corupere

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul (F3.4) Da

6
Declarația privind situația personală a 
operatorului economic Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 

stampilei participantului Formularul (F3.5) Da

7 Garanţia pentru oferta (Garanția 
bancară)

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Formularul (F3.2) Da

8 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

9 Formularul informative despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Formularul(F3.3) Da

10 Specificatia tehnica Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Formularul(F4.1) Da

11 Specificatia de pret Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Formularul(F4.2) Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: I.M. Regia „Autosalubritate”

b) Adresa: or. Chisinau, str. 27 Martie 1918, nr 14.

c) Tel: 022740919

d) Fax: 022582869

e) E-mail: inforegiaauto@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cotet Sergiu – economist.

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data]  29.11.2017

- pe adresa: or. Chisinau, str. 27 Martie 1918, nr 14. . 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
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10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic pret.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de: 

- Garanție bancară

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 180 000.00 lei

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________
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Cererea ofertelor de prețuri 2050-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Pănășești 

2. IDNO: 1007601009439

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Proiectarea lucrărilor de  apeduct și canalizare

5. Cod CPV: 71322200-3

6. Data publicării anunțului de intenție: 21 noiembrie 2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Proiectarea lucrărilor de  apeduct  și  canalizare în comuna Pănășești

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primărie comunei Pănășești r-nul Strășeni

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat.  

8. Modalităţi de plată:în termen 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de  recepție

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin prețul cel mai mic  privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

[lucrările necesare]

1. 71322200-3 Proiectarea lucrărilor de 
apeduct și canalizare. m2 1 Conform listei cantitatilor de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 lună

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13.   Locul executării lucrărilor: com. Pănășești, r-nul Strășeni

14.   modalitatea de efectuare a evaluării: examinarea ofertelor
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15.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: 

cel mai mic preţ

16.  Factorii de evaluare a ofertei: cel mai mic preţ, precum și ponderile lor:

a) Calitatea oferită.

b) Ciclul de viață.

c) Cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

17.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]:_nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

3
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

7
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

8
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Nu

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea 
contractanta la necesitate Nu

19.Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pănășești

b) Adresa: mD-3725, r-nul Strășeni, com. Pănășești

c) Tel: 023777238, 023777236

d) Fax: 023777225

e) E-mail: v.bujor@mail.ru

a) Numele și funcţia persoanei responsabile:

 Răileanu Olga- secretarul Consiliului comunal

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei 
împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: panasesti.md

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.



117

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

20.Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 12.00

- pe: [data]  05 decembrie 2017

a) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]  Primăria com. Pănășești, biroul secretarului  Consiliului comunal

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

22.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23.Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _română.

24.Garanția pentru ofertă: Nu se cere

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _0  %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25.Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere.

26.Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

27.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28.Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29.Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 283 333 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 2051-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  Primăria s. malcoci, r-ul Ialoveni

2. IDNO:  1007601009107

3. Tip procedură achiziţie:  Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare p-u Grădiniţa de copii s.Malcoci, r-ul Ialoveni

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării:  
 Produse alimentare p-u Grădiniţa de copii s. Malcoci, r-ul Ialoveni 

conform necesităţilor   Primăriei s. Malcoci, r-ul Ialoveni

                                  [denumirea autorităţii contractante]  

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară semestrul I 2018, este alocată suma necesară din:        
buget local

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 BA25-4 
03311210-7 Peşte congelat ”Hec” kg 650 GOST 20057-96

2 15421000-5 Ulei (rafinat) buc/5 l 40 PTMD 67-05691233001,2002 sau 
GOST 1129-33

3 15411100-3 Ulei (nerafinat) buc/1 l 50 GOST 7022-97

4 15612100-2 Făină( calitate superioară) 
Fortificată+Fe şi Acid Folic buc/2kg 200 SM 202, 2000

5 03211900-2 Crupe de hrişcă kg/1kg 150 GOST 5550-74

6 15625000-5 Crupe de griş kg/1kg 100 GOST 7022-97

7 15614100-6 Orez kg/1kg 150 GOST 6292-93

8 15600000-4 Crupe de arnăut kg/1kg 90 PTMD 67-3886987005

9 03211400-7 Crupe de orz kg/1kg 70 GOST 5784-60

10 15612100-2 Crupe de grîu kg/1kg 80 SM 202, 2000

11 15613380-5 Fulgi de ovăs kg/1kg 80 GOST 21149-93

12 15612210-6 Crupe de porumb kg/1kg 40 GOST 572-60

13 15850000-1 Paste făinoase „Spicuşor” kg/1kg 150 GOST 875-92

14 03221220-4 Mazăre uscată kg/1kg 100 PT MD 67-38869887-003, 2005

15 03221220-4 Mazăre verde (conservată) borc/850g 250 GOST 15842-90

16 15831000-2 Zahăr kg 650 GOST-21-94
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17 15332200-6 Magiun de fructe borc/850g 80 GOST-6929-88

18 15872400-5 Sare iodată buc/1kg 80 GOST 13830-97

19 15863200-7 Ceai pachete 1/50 60 GOST 1937-90

20 03212100-1 Cartofi kg 1500 GOST 26545-85

21 03221400-0 Varză kg 80 SM SR 1418:2006

22 03221112-4 Morcov kg 100 SM SR 3278:2006

23 03221113-1 Ceapă kg 220 SM 243:2004

24 03221114-1 Sfeclă roşie kg 250 GOST 26766-85

25 15321000-4 Suc 100% natural borc/3 l 150 SM 183

26 03211900-2 Crupe de mei kg/1kg 80 GOST 572-60

27 03211000-3 Crupe de arpacaş kg/1kg 30 GOST 276-60 sau PTMD 67-
38869887-005, 2005

28 03221210-1 Fasole conservate borc/770g 200

29 15898000-9 Drojdie buc/50g 70 GOST 171-81

30 15870000-7 Vanică buc/10g 100 GOST 16599-71

31 03142500-3 Ouă buc 7500 SM-89, 1997

32 15841000-5 Cacao buc 50 GOST 108-76

33 15322100-2 Suc de roşii borc/1l 150       GOST 8756.1

34 15331420-7 Tomate în socul lor borc/1l 130 GOST-7231-90

35 03111500-7           Seminţe de susan kg 30

36 15812100-4 Covrigei (de secară) kg 100 GOST 15810-96

37 15821200-1 Biscuiţi (pentru copii)
fără zahăr kg 100 GOST 5897-90

38 03222321-9 Mere kg 500 GOST 29270-95

39 03222210-8 Lămîi kg 90 SM SR 11084:2006

40 03222115-2 Stafide buc/500g 80 GOST-22-94

41 03111300-5 Seminţe floarea soarelui kg 30

42 15111100-0  Carne de viţel( gulaş) kg 400 GOST 1428-72

43 15112130-6 Carne de pasăre kg 400 GOST 25391-82

44 15112000-6 Fileu de pui kg 900 GOST 25391-82

45 15530000-2 Unt ”Krestianscoe” 72,5% buc/200g 1700 GOST 26809-86

46 15511000-4 Lapte 2,5% l/1l 5000 GOST 13277-79

47 15500000-3 Chefir 2,5% buc/0,5l 800 GOST 26809-86

48 15512100-1 Smîntîmă 15% pahar/400g 500 GOST 26809-86

49 15542000-9 Brînză de vacă 5% buc/250g 2000 GOST 26809-86

50 15543000-6 Brînză cu cheag tare de 
Rusia kg 100 GOST 26809-86

 51 15551310-1 Iaurt natural 100%
           (2,5% grăsimi) pahar/100g 1500 TU 92222-005-18255315

52 03100000-2 Brokkoli kg 80 Autohton, proaspăt
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53 03221250-3 Dovlecei kg 50 GOST 1726-850709

54 03221230-7 Ardei dulce kg 50 GOST 1726-850709

55 03221110-0 Rădăcină de pătrunjel kg 40 GOST 28501-90

56 03221270-9 Castraveţi kg 50 Autohtoni, proaspeţi

57 03221240-0 Roşii kg 150 Autohtone, proaspete

58 15332410-1 Fructe uscate
(mere) kg 10 GOST 28501-90

59 15332410-1 Fructe uscate
(pere) kg 10 GOST 28501-90

60 15332410-1 Fructe uscate
(prune) kg 5 GOST 28501-90

61 0314300-5 Miez de nucă kg 50 Autohton, calitate superioară

62 03110000-5 Rădăcină de ţelină kg 60 Autohtonă, proaspătă

63 03222111-4 Banane kg 300 SM SR iso 931:2012

64 03222111-4 Mandarine kg 300 SM SR 11084:2006

65 03211900-2 Mărar verde kg 10 Autohton, proaspăt

66 03221420-6 Conopidă kg 80 Autohtonă, proaspătă

67 03211900-2 Pătrunjel verde kg 10 Autohton, proaspăt

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:                        conform necesităţii, la 
solicitarea Grădiniţei s. Malcoci, r-ul Ialoveni pe perioada 01.01.2018-30.06.2018

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de inregistrare

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de conformitate
eliberat de Organismul de certificare acreditat în 
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin 
ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

3 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

4 Pasaport sanitar a unităţii de trasport copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant Obligatoriu

5 Autorizaţie sanitară veterinar de funţionare copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

6 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

7
Confirmare de diţinere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contractului de 
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

8

Certificat de deţinere a laboratorului 
atestat pentru efectuarea controlului 
permanent asupra calităţii  sau contract cu 
asemenea laborator (pentru produse de 
panificaţie)

original – eliberat de Participant Obligatoriu

9

Certificat de inspecţie a calităţii cerealelor 
şi a derivatelorderivatelor cerealelor, 
eliberat de Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:   Primăria s. Malcoci, r-ul Ialoveni

b) Adresa:   s.Malcoci, r-ul Ialoveni

c) Tel:         026831257

d) Fax:        026831236

e) E-mail: malcociprimaria@gmai.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Puiu Serghei

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la ora:  11:00

- pe: 29.11.2017 

- pe adresa: sediul Primăriei s. Malcoci ,r-ul Ialoveni

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  preţul cel mai scăzut pe poziţii

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

12.  Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

 Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
cererea ofertelor de preţuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 370000   lei
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Cererea ofertelor de prețuri 2052-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică „Incubatorul de Afaceri din Soroca – 
Gunnar Due Gundersen”

2. IDNO: 1011607004491

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: automobil de serviciu

5. Cod CPV: 34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Automobilului de serviciu

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Instituţia Publică „Incubatorul de Afaceri din Soroca – Gunnar Due Gundersen”

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: surse 
proprii.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 34110000-1 Automobil Bucata 1

Parametrii tehnici:
Forma caroseriei – hatchback/sedan
Culoarea caroseriei – nuanţe deschise
Capacitate portbagaj in formă standartă min. 
– 500
Motorizare (dm3)/tip combustibil – 1.4 -2.0/
motorina
Cutia de viteză – automat min.5 trepte
Norme de poluare (CP) min. – 110 c.p.
Cuplu maxim(nm) min. – 150
Consum extra urban (l/100 km) max. – 5 l
Consum urban (l/100 km) max.– 7,5 l
Consum mixt (l/100km) max. – 6 l
Capacitatea rezervorului (l) min – 50
Viteza maximă km/h, min – 220
Accelerare 0-100 km/h, sec., max. – 11
Tracţiune – faţă

Dotări minime
4 mînere de plafon
4 teţiere reglabile de nălţime
A treia lampă de stop
Airbag şofer şi pasager faţă
Calculator/compiuter de bord
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 29.12.2017, or. Soroca, str. M. Kogălniceanu,9.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Oferta Original. Confirmat cu semnătura/ştampila 
participantului

Da

2.
Certificat de înregistrare a întreprinderii 
(persoană juridică) sau buletin de 
identitate (persoană fizică)

Copie. Confirmat prin semnătura participantului Da 

3. Specificaţii tehnice F4.1 Original, cu semnătura ofertantului Da

4. Specificaţii  de preţ F4.2 Original, cu semnătura ofertantului Da 

5. Certificat de atribuire a contului bancar Copie-eliberat de banca deţinătoare de cont, 
confirmată prin semnătura ofertantului Da 

6. Certificat de origine a bunurilor Copie confirmat prin semnătura participantului Da 

7. Certificatul de înregistrare a automobilului Copie confirmat prin semnătura participantului Da 

Carcase oglinzi exterioare şi mînere exterioare 
vopsite n culoare caroseriei
Cotieră faţă/spate
Centură de siguranţă pentru toţi pasagerii, faţă 
reglabile pe înălţime şi cu pretensionare
Consulă mediană cu suport pahar
Covoraşe salon cauciuc sau textil
Faruri anticeaţă faţă şi spate
Faruri cu halogen
Claxon bi-tonal
Geamuri faţă şi spate acţionate electric
Geamuri faţă şi spate protecţie UV sporită
Instalaţie aer condiţionat reglare automată
Iluminare portbagaj/habitaclu cu senzori 
pentru toate uşile
Închidere centralizată cu telecomandă
Jante aliaj R14-R17 
Oglinzi reglabile electric și încălzite 
Pachet accesorii – triunghi, vesta 
reflectorizantă, trusă medicală, stingător 
Garda la sol mărită, protecție motor și cutie de 
viteze 
Priză 12V în consola mediană 
Radio cu minim 4 difuzoare cu port USB&SD și/
sau Card Reader, CD-rom,  
Reglarea distanței de iluminat 
Roată de rezervă oțel dimensiune normală 
Scaun șofer reglabil vertical 
Sistem electronic al stabilității ESP sau analog 
inclusiv ABS 
Sistem recirculare aer cu filtru polen 
Garanția - Min. 1 ani, min. 5 ani de coroziune 
Fabricație - automobil rulat/ 2006-2012
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică „Incubatorul de Afaceri din Soroca – Gunnar 
Due Gundersen”

b) Adresa: or. Soroca, str. M. Kogălniceanu, 9 

c) Tel:023020406 

d) Fax: 023020406

e) E-mail: liliana@ias.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Babara Liliana - manager

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la:  11:00[ora exactă] 

- pe:  29.11.2017 

- pe adresa: IP „IAS Gunnar Due Gundersen”, or. Soroca, str. M. Kogălniceanu, 9, bir.103. 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 110 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 2053-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Chioselia mare s. Frumusica r.Cahul

2. IDNO: 1007601008306

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț 

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a drumului  în s.Frumușica comuna Chioselia mare , r-ul Cahul

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
Lucrari de reparaţie a drumului în s.Frumușica comuna Chioselia mare r-ul Cahul 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2018

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local 

8. Modalităţi de plată:  in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie a 
lucrărilor îndeplinite; în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepţie  
finală a lucrărilor .

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

1 45233142-6
Lucrari de reparaţie  a drumului în 

s.Frumușica,comuna Chioselia mare 
r-ul Cahul

Caiet de 
sarcini 1 Conform listei cantităților de 

lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 4 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):01.03.2018

13.  Locul executării lucrărilor: s.Frumușica ,com. Chioselia mare  r-ul Cahul 

14. modalitatea de efectuare a evaluării:pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:
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a) -------

b) -------

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. . Da

2 Devizele locale  aferente ofertei

Formularele  3,5,7 cu specificaţia parametrilor 
tehnici solicitaţi în caietul de sarcini.Original, 
Confirmată prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. 

Da

3
Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor  juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

7
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

8
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal.

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

9 AvizInspectia de Stat  în  Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

19. Operatoriieconomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Chioselia mare  s.Frumușica, r-ul Cahul 

b) Adresa: Primaria com.Chioselia mare  s. Frumușica, r-ul Cahul 

c) Tel:  0298-74-285

d) Fax: 0298-74-236

e) E-mail: primariacomuneichioseliamare@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Copaceanu Nina 

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: primariacomuneichioseliamare@mail.ru

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 05.12.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]Primaria com.Chioselia mare s.Frumușica, r-ul Cahul , sala de ședințe

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa ______________, cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 296841,27 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 2054-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _ Primăria s. Slobozia Mare, r.Cahul _

2. IDNO: _1007601007044_________________________________________

3. Tip procedură achiziție: _Cererea ofertelor de prețuri_______________

4. Obiectul achiziției:_Achiziție mobilier și inventar moale la creșa grădiniță de copii nr.1,,Miorița”din 
s.Slobozia Mare r.Cahul___

5. Cod CPV: __39161000-8__

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 
 _ Achiziție mobilier și inventar moale la creșa grădiniță de copii 

nr.1,,Miorița”din s.Slobozia Mare r.Cahul __

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _ Primăria s. Slobozia Mare, r.Cahul __________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017_, este alocată suma necesară din: 
 _Buget de stat_

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
mOBILIER

1. 39161000-8 Masă p/u copii cu scaune set 24 Cu 6 locuri și 6 scaune 
AX03/30

2. 39161000-8 Masă cu un sertar buc 6 AX01/45

3. 39161000-8 Masă cu 3 sertare p/u calculator buc 1 AX01/48

4. 39161000-8 Scaun buc 20 AX02/14

5. 39161000-8 Pătuc cu 2 nivele buc 10 AX03/19

6. 39161000-8 Pătuc cu 3 nivele buc 32 AX03/17

7. 39161000-8 Dulap perete buc 7 AX01/38

8. 39161000-8 Dulap cu 5 secții buc 30 AX03/01

9. 39161000-8 Dulap etajeră cu uși de sticlă buc 1 AX01/35

10. 39161000-8 Dulap buc 1 AX01/04

11. 39161000-8 Masă pentru reviste buc 2 AX01/49

12. 39161000-8 Raft jucării buc 7 AX03/36
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13. 39161000-8 Masă pentru bucătărie buc 3 AX02/16

14. 39161000-8 Dulap haine buc 1 AX01/28

15. 39161000-8 Cușetcă medicală buc 1 AX05/03

16. 39161000-8 Dulap buc 1 AX01/33

17. 39161000-8 Stilaj inox-bucătărie buc 2 MT-3 39312200-4

18. 39161000-8 Taburetă buc 10 AX02/09

19. 39161000-8 Masă pe colț cu 3 sertare buc 1 AX01/51

20. 39161000-8 Masă cu 2 sertare buc 2 AX01/47

21. 39161000-8 Cuieraș buc 24 AX03/35

22. 39161000-8 Raft buc 2 AX02/18

23. 39161000-8 Dulap haine buc 9 AX01/28

24. 39161000-8 Noptieră buc 2 AX01/42

25. 39161000-8 Laiță buc 7 AX03/11

INVENTAR mOALE

26. 39512000-4 Pernă; Plapumă; Prosop set 130

Pernă din silicon spiralat 
500/500; Plapumă 

antialergic 1500/1100; 
Prosop miscrofibră 

300/500

27. 39512000-4 Cearșaf de pat; Cearșaf plapumă; Față 
de pernă set 190

Cearșaf de pat 1500/1100; 
Cearșaf plapumă 

1500/1100;
Față de pernă 50/50

28. 39143112-4 Saltea buc 120 Țesătură bumbac
(vată)

29. 18318200-3 Halat de lucru buc 12 Bumbac alb

30. 18318200-3 Halat de lucru buc 15 Bumbac albastru

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

15 zile; Grădinița Nr.1 ,,miorița” s.Slobozia mare, r. Cahul 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului. Da 

2
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnaturii şi 
ştampilei participantului. Da

3 Licenţă de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnaturii şi 
ştampilei participantului. Da

4 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii şi 
ştampilei participantului. Da 

5
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnaturii şi 
ştampilei participantului. Da

6 Raport financiar  2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: ___Primăria Slobozia Mare___________

b) Adresa: _s.Slobozia Mare, r. Cahul, str.Ulița Mare_____________________

c) Tel: __029961236; 029961397______________

d) Fax: _029961236_____________

e) E-mail: _slobozia_mare@mail.ru____________

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: _Culeva Ana, contabil____

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  29.11.2017

- pe adresa: Primăria Slobozia Mare,  s.Slobozia Mare, r. Cahul, str.Ulița Mare 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _399.879,00_______________
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Cererea ofertelor de prețuri 2055-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Autoritatea administrativă ”Agenția Națională Transport Auto” 

2. IDNO: 1008601000617

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preț

4. Obiectul achiziției: Diverse tipuri de echipamente computerizate

5. Cod CPV: 30236000-2

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
Diverselor tipuri de echipamente computerizate

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţii Autorității administrative ”Agenția Națională Transport Auto” (în continuare

 [denumirea autorităţii contractante] 

– Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
mijloace proprii.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind următoarele bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referinţă

1 30233300-4 Cititor universal de 
carduri și tahografe 5 buc.

Cititor universal de date din memoria tahografelor digitale și 
din carduri de șofer, pentru controlul în trafic, cu posibilitatea 
citirii cardurilor, în două feluri: prin intermediul tahografului 
sau direct de către un cititor incorporat, cu următoarele 
caracteristici tehnice minime:
1. Memorie - card detașabil nu mai puțin 2 GB 
2. Porturi - mini USB, rigid tachographs plug, smart card slot 
3. Consum minim de energie 
4. Greutate – maxim 100g 
5. Temperatura de exploatare: -5▫  +50▫ 
6. Temperatura de depozitare: -25▫   +50▫ 
7. Cablu – MiniUSB-USB  
8. Configurare descărcare date tahograf: interval de date, 

viteză, date adiționale, activități  
9. Opțiuni descărcare: 

a. Fișiere din card șofer prin slot încorporat sau prin 
tahograf 

b. Fișier de tahograf doar prin tahograf 
c. Card de șofer și tahograf simultan 

10. Format/informații fișier: 
a. Card – nume, număr card, data de citire  
b. Fișier tahograf – număr de vehicul, data de citire 

11. Interfață:  
a. Butoane;
b. Led-uri pentru indicarea începutului, sfârșitului și 

defectului de citire;  
12.  Suport șofer 
13. Garanție (minim) -12 luni
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2 30216110-0

Dispozitiv pentru 
scanare rapidă 
a diagramelor 

tahografice

5 buc.

Dispozitiv pentru scanare rapidă a diagramelor tahografice 
cu posibilitatea de scanare a unui număr de 20-30 diagrame 
tahografice simultan, sau minim 400 de scanare pe oră, cu 
posibilitatea scanării diagramelor simultan față/verso, cu 
următoarele caracteristici tehnice minime:  
1. Tip scanner – ADF High-Speed 

2. Sensor - CIS x2 

3. Rezoluție optică: 600 dpi 

4. Rezoluție hardware: 600 x 600 dpi 

5. Moduri scanare: Color, alb-negru. 

6. Viteză de scanare ADF: 25 ppm/ 50 ipm (tonuri de gri, 200 
dpi, A4 Portrait), 6 ppm/ 6 ipm (color, 300 dpi, A4 Portrait) 

7. Interfață: USB 2.0 

8. Compatibil cu OS: Windows  - 7 / 8 / 10 

9. Garanție (minim) – 18 luni

3 30211300-4

Platformă informatică 
licențiată pentru 
citirea automată 

a timpului de 
conducere, pauză 

și repaus de pe 
cartelele tahografice, 

diagramele de 
tahograf și din 

tahografele digitale

5 buc/
licențe

1. Citirea automată a activităților înregistrate pe diagrame 
tradiționale (în format BMP, 300 DPI).  

2. Prezentarea activităților citite sub forma de tabele, grafice, 
diagrame. 

3. Posibilitatea de a edita, șterge și adăuga activități 
4. Precizia de citire a timpilor de conducere, pauză, repaus și 

disponibilitate este de 1 minut (în cazul diagramelor). 
5. Precizia de citire a distanței – de până la 10 km pe 

diagramă.   
6. Compatibil cu scanere tradiționale și automate (tip feeder) 

sau cititoare electronice de diagrame. 
7. Căutarea și re-editarea diagramelor scanate și salvate.  
8. Citirea cardurilor de șofer utilizănd cititoare de carduri, în 

conformitate cu Anexa 1b din Regulamentul 3821/85.  
9. Citirea fișierelor DDD, ESM, TDG descărcate de pe carduri și 

din tahografe digitale.  
10. Detectarea semnăturilor digitale adecvate în fișierele 

descărcate de pe carduri și din tahograf.  
11. Stocarea fișierelor digitale. 
12. Detectarea și editarea perioadele de conducere fără card 

introdus în tahograf. 
13. Alocarea de activități de pe alt card de șofer în caz de 

conducere cu cardul altei persoane.  
14. Importul, vizualizarea și analiza conținutului fișierelor 

digitale, cum ar fi datele cu caracter personal ale șoferului, 
activitățile șoferului, vehiculul utilizat, distanța parcursă, 
viteză, depășirea vitezei, datele de calibrare și altele.  

15. Vizualizarea interactivă a activităților - prezentare de 
activități sub forma graficelor de bare, cu posibilitatea de 
a evidenția anumite perioade de activitate, prezentarea 
perioadelor de timp totale, de pauze, conducere, alte 
activități și disponibilitate pentru perioada evidențiată, 
capacitatea de a vizualiza datele altui conducător auto pe 
o anumită zi (mod echipaj). 

16. Vizualizarea activităților sub forma de calendar. 
17. Identificarea încălcărilor normelor legale și calcularea 

amenzilor.  
18. Prezentarea grafică a încălcărilor identificate.   
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Suplimentar: 

 Platforma informatică pentru citirea automată a timpului de conducere, pauză și repaus de pe 
cartelele tahografice, diagramele de tahograf și din tahografele digitale, obligatoriu va avea 
capacitatea de a genera următoarele rapoarte:

a) Raport de încălacare a Regulamentului 561/2006 şi AETR  

b) Raport de încălacare a Regulamentului 561/2006 şi AETR pentru echipaj. 

c) Proces-verbal privind  controlul perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadei de odihnă al 
conducătorului auto.

d) Raportul timpului de muncă conform Directivei 2002/15  

e) Raportul timpului de condus în echipaj 

f ) Raport diagrame lipsă 

g) Raport date lipsă  

h) Raport detaliat al activităților şoferului (activități, lucrul în echipaj, inserturi şi scoateri de carduri şi 
diagrame, locuri şi oraşe, evenimente şi defecțiuni, imagini ale diagramelor, înscrisuri manuale).  

i) Pre-vizualizarea fişierului digital.  

19. Simboluri grafice pentru indicarea perioadelor de 
repaus săptămânal, durata dintre perioadele de repaus 
săptămânal, perioadele de repaus zilnic, perioade zilnice 
de conducere, perioadele de conducere fără pauze 
adecvate, perioadele de pauze zilnice scurtate.  

20. Posibilitatea de a genera procese-verbale privind  
controlul perioadelor de conducere, pauzelor și perioadei 
de odihnă al conducătorului auto.  

21. Posibilitatea de a lucra pe mai multe baze de date (locale, 
LAN și Internet prin TCP / IP).  

22. Format bază de date - SQL Firebird încorporat (nu este 
necesară instalarea serverului bazei de date Firebird).  

23. Posibilitatea exportului de date la servere statistice 
Tachospeed Stat.  

24. Configurarea fusului orar: GMT / UTC, UTC / vest, la CET / 
CEST, EET / EEST, MSK / MSD.  

25. Configurarea formatului orei și a datei (cu cratime, puncte 
sau backslash).

26. Posibilitatea de a comunica cu baza de date centralizată 
de încălcări. 

27. Posibilitatea Inspectorului de control să încarce 
(uploadeaze) pe un server intern toate informațiile privind 
controlul efectuat: fișierele originale descărcate de pe 
cardurile de șofer și din tahografele digitale (eventual și 
diagramele scanate). 

28. Posibilitatea de sesizare a oricărei încălcări, cu 
transmiterea pe server a procesului-verbal privind  
controlul perioadelor de conducere, pauzelor și perioadei 
de odihnă al conducătorului auto, în conformitate cu AETR 
sau Regulamentului 561/2006, de către inspectorul de 
control.



134

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9321 NOIEmBRIE 2017, mARȚI

j) Graficul de viteză citită din tahograful digital (cu export în Excel).  

k) Raportul contorului de parcurs. 

l) Raportul distanței parcurse al vehiculului. 

m) Compararea datelor din cardul de şofer şi tahograf. 

n) Raportul de calibrare al tahografului digital.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: în termen de pînă la 20 zile 
calendaristice din momentul semnării contractului, la sediul autorității contractante

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

2. Extras de la CÎS Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

3. Informații generale despre ofertant 
(prezența pe piață; experiența de lucru).

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

4. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Nu

5.
Certificate de conformitate, privind 
corespunderea bunurilor propuse, 
cerințelor internaționale de calitate

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Autoritatea administrativă ”Agenția Națională Transport Auto”

b) Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău str. Aleea Gării, 6

c) Tel: 022-320-960

d) Fax: 022-498-810

e) E-mail: secretariat@anta.gov.md

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile:Globu Sergiu – Specialist superior DJP

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, iar prețurile vor fi indicate în Lei MD și 
urmează a fi prezentate:

- pînă la ora:10:00

- pe data de: 29.11.2017

- pe adresa: Autoritatea administrativă ”Agenția Națională Transport Auto”, mun. Chișinău str. Aleea 
Gării, 6, bir. 204

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț pe oferta totală , fără TVA și corespunderea  cerințelor tehnice

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 120000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 2056-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Cerniţa, r-nul Florești

2. IDNO: 1007601010389

3. Tip procedură achiziție: Cererea  ofertelor de preţuri

4. biectul achiziției: Lucrări de reparaţie capitală a clădirii  primăriei

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării: 
 Lucrărilor de reparaţie capitală a clădirii  primăriei

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   Primăriei s.Cerniţa, r-nul Florești

                                             [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat

8. modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

45453000-7 lucrări de reparaţie capitală a 
clădirii  primăriei proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] 1  luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2017

13.  Locul executării lucrărilor: Primăria s.Cerniţa, r-nul Florești

14. modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: 

_ Cel mai mic pret      
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16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:

a) _____________________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]  nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici 
solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

3
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului. Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului. Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

6
Declaratie privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

7

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

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

8
Certificat de efectuare sistematică 
a plăţii impozitelor, contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului. Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Cerniţa, r-nul Florești 

b) Adresa: Primăria s.Cerniţa, r-nul Florești

c) Tel:068281158

d) Fax: 025059325

e) E-mail:primaria.cernita@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cheleș  Iurie

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: primaria.cernita@mail.ru 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:
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a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă]  10-00

b)   pe: [data] 05  decembrie  2017

c)   Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere 
a ofertelor]   Primăria s.Cerniţa, r-nul Florești

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30  zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:Limba de Stat 

 Garanția pentru ofertă: Nu se cere

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care  se cere 
sau se indică „Nu se cere”]

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 125000,00
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În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 2001-op/17 din 23.11.2017 cu privire la achiziționarea 
Lucrări de alimentare cu apă a unui sector cu lungime totală de 4,7 km, s. Limbenii Noi, r-ul Glodeni, Cod CPV: 
45232150-8, conform necesităților Primaria s. Limbenii Noi, r-ul Glodeni sunt operate următoarele modificări:

Se exclude cerinta din anuntul de participare „Licenta de activitate.”

În atenția operatorilor economici și autorităților contractante!

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor informează, că din data de    04 septembrie 2017, 
recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării 
procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind 
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.
       Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:
- serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel   Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;
- suport de hîrtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în secretariat;
- boxa instalată la intrarea în sediul Agenției de la et.11;
- electronic, la adresa: contestatii@ansc.md (copia scanată a contestației);
- fax: 022 820-651.
          Informația utilă pentru formularea contestației, inclusiv formularul standard al contestației, poate fi 
găsită pe pagina web oficială a Agenției www.ansc.md, care va fi activă începând cu 04 septembrie 2017, 
precum și poate fi solicitată prin intermediul numărului de telefon 022-820 652.


