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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 28.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru copii 
cu dizabilitati mun.Orhei

IDNO 1008606006164
Adresa mun.Orhei, str. V. Cupcea 4

Numărul de telefon/fax 023528873/28871
Adresa de e-mail ale autorității contractante internat-orhei2@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante --
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tcacenco Zinaida 0235-28871; 0235-28873

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate de stat- institutie bugetara cu acti-
vitate  medicala-sociala

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea es-
timată, 

fără TVA 
(pentru fi-
ecare lot în 

parte)
Lotul 1 Dulciuri

1 15800000-6 Biscuiti cu 
lapte 250 kg

Biscuiţi ,,Cu LAPTE ”calitate superioară, 100% 
produs natural, ambalaj 1.8 kg, GOST 24901 
-89 . Cu livrare 1 dată pe săptămînă

2 15800000-6 Biscuiti  petit 
beurer 250 kg

Biscuiti  ,,Petit beurer” în cutie de 5Kg,cu 
aromă de vanilie. Din făină de grâu calitatea 
superioară, fiecare biscuit să fie întreg, nu 
fărămițați , să nu conțină mirosuri străine

3 15800000-6 Ciocolate Ba-
tonas 120 kg

Ciocolata  crocantă cu pufarine de orez adă-
ugate în praline, acoperită cu glazură de cio-
colată,ambalaj 2.8 kg,termen de valabilitate 
5 luni
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4 15800000-6 Ciocolate Dor 120 kg

Bomboane sub formă de batonașe drept-
unghiulare din șapte straturi dintre care 4 
straturi vafe crocante și 3 straturi umplutură 
fină glasate cu glazură de ciocolată. Ambala-
te cutii de 1.2 kg. Cu livrarea 1 dată pe săp-
tămînă

5 15800000-6 Bomboane 
”Valul mării” 120kg

Bomboane cu un corp de ruj de lapte și fruc-
te murate zdrobite, acoperite cu glazură de 
ciocolată.

Cu livrarea 1 dată pe săptămînă

6 15800000-6 Turte dulci 100 kg

Calitate superioară, 100 % produs natural 
făra amelioratori, ambalaj cutii de carton 
4-5 kg, GOST 5904.Cu livrarea 1 dată pe 
săptămînă

Total: Lotul 1 Dulciuri 76715.12

Lotul 2 Diverse produse alimentare

1 15800000-6 Faina de griu 500 kg Calitate superioară, ambalaj-1 kg, SM 
202:2000. Cu livrare 1 dată pe săptămînă.

15850000-1 Paste fainoase 
(spaghete) 150 kg

Calitate superioara din făină de grîu tare, cal-
itatea superioara , clasa 1, grupa A ambalaj 
0,5 kg, GOST 875-92. Cu livrare 1 dată pe 
săptămînă.

1 15800000-6 Taitei de casa 60 kg

Tăiţei de casă grupa (extra) obținute din 
făină de grâu tare (durum) de calitatea  su-
perioară. HG 775 din 03.07.2007, ambalat a 
cîte 0,5 kg. Cu livrare la necesitate.

2 15800000-6 Crupe de gris 450 kg
ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 
7022-97. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, fara 
daunatori, curate.

3 15800000-6 Crupe de orz 
maruntita 300 kg

ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 
5784-60. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, fara 
daunatori, curate.

3 15800000-6 Crupe de po-
rumb 500 kg

ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 
572-60. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, fara 
daunatori, curate.

4 15800000-6 Crupa „Arnaut-
ca” 300 kg

Ambalaj 1 kg, calitate superioară GOST 
9353-90. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, fara 
daunatori, curate.

5 15800000-6 Crupa de mei 200 kg
Ambalaj 1 kg, calitate superioară, GOST 
572-60. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, fara 
daunatori, curate.

6 15800000-6 Mazare uscata 300 kg

Mazăre uscată jumătăţi, bob şlefuit,  cali-
tate superioară, ambalaj 1 kg., PT MD 67-
38869887-003:2005. Cu livrare 1 dată pe 
săptămînă, fara daunatori, curate.

7 15800000-6 Crupa „Arpacas 
de orz intreg” 200 kg

Ambalaj 1 kg, calitate superioară GOST5784-
60. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, fara 
daunatori, curate.
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8 15800000-6 Fasole uscata 300 kg

Fasole uscate albe, de mărime  medie, am-
balate a cîte 1 kg, calitate superioară. GOST 
26791-89. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, 
fara daunatori, curate.

9 15800000-6 Orez 800 kg

Orez  bob întreg, slefuit, rotund (Krasno-
dar), calitate superioară, ambalaj 1 kg, GOST 
6292-93. Cu livrarea 1 dată pe săptămînă, 
fara daunatori, curate.

10 15800000-6 Hrisca 300 kg
Hrişcă boabe întregi, ambalaj 1  kg, calitate 
superioară, GOST 5550-74. Cu livrare 1 dată 
pe săptămînă, fara daunatori, curate.

11 15800000-6 Crupe de grâu 200 kg
Ambalaj 1 kg, calitate superioară GOST5784-
60. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, fara 
daunatori, curate.

12 15800000-6 Fulgi de ovăz 400 kg
Ambalaj 0,5 kg, calitate superioară 
GOST5784-60. Cu livrare 1 dată pe săptămînă, 
fara daunatori, curate.

13 15800000-6 Sare iodată 500 kg

Sare iodata ambalaj pachete de 1 kg, livra-
re la necesitate ambalaj 1 kg, calitate supe-
rioară, GOST 7022-97. Cu livrare 1 dată pe 
săptămînă, fara daunatori, curate.

Total: Lotul 2 Diverse produse alimentare 82934.84

Lotul 3 Zahăr

1
15800000-6

Zahăr 1200 kg
Alb din sfeclă de zahăr, 1 kg, calitate superio-
ară, glucoză de 1,5% ISO-9001, GOST 321-94. 
Cu livrare 1 dată pe săptămînă.

Total: Lotul 3 Zahăr 26412,00

Lotul 4 Ulei

1 15800000-6 Ulei din floar-
ea-soarelui 800 l

 rafinat, dezodorizat, în sticle de 1 litru, 
calitate superioară, PTMD 67-05691233-
001:2002 sau GOST  1129-33. Cu livrare 1 
dată pe săptămînă.

Total: Lotul 4  Ulei 25336,00

Lotul 5 Produse conservate

1 15800000-6 Pasta de rosii 50 kg

Cu fracţia masică de substanţe uscate 25% 
calitatea superioară,  în borcane de sticlă 
greutatea 690 gr, produs natural, GOST 
5081:2008. Cu livrare 1 dată pe săptămînă.

2 15800000-6 Suc de mere 600 litri

Suc din fructe(mere și poamă) natural, lim-
pezit, în borcane de 3 litri, calitate superio-
ară, fără conservanți, SM183MBT506-89. Cu 
livrarea 1 dată pe săptămînă

3 15800000-6 Apa dulce 300 litri
In sticle de plastic de 1.5 l, In asortiment cu 
gust de portocala,lamie,gutuie,rodie asem-
anator Letto

4 15800000-6 Lapte conden-
sat 50 kg Lapte condensat ambalaj  cutii de tinichea 

de 900 g, 8.5 %, livrarea la necesitate

5 15800000-6 Oțet 9% 48 litri Sticle de 1  litri. Cu livrare 1 dată pe săptămînă.
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6 15800000-6
Mazare verde 

conservata 
(moale)

100 kg

În borcane de sticlă greutatea 0,670 gr.,  bob 
marunt, calitate superioară, produs natural 
fără conservanţi, GOST 15842-90. Cu livrare 
1 dată pe săptămînă.

Total: Lotul 5 Produse conservate 16229,61

Lotul 6 Ouă

1 15800000-6 Ouă 8640 buc

Ouă de găină, categoria A cu greutatea nu 
mai mică de 65 gr., ştampilate, calitate supe-
rioară, SM 89:1997. Cu livrare 1 dată pe săp-
tămînă. 

Total: Lotul  6 Ouă 30364,42

Lotul 7 Condimente

1 15800000-6 Condimente 
legume 3kg

Condiment universal 15 legume și  miro-
denii” În pachețele de 75gr, GOST 17594-81. 
Cu livrare 1 dată pe săptămînă.

2 15800000-6 Drojdie uscată 10 kg 
Drojdie uscată în pacheţele (80 gr), calitate 
superioară, ST 1/2013. Cu livrare 1 dată pe 
săptămînă.

3 15800000-6 Praf de copt 1 kg Ambalaj 10 g fiecare, uscat si fara miros 
strain, livrare la necesitate

4 15800000-6 Sare  de lămâie 10 kg Sare de lămâie  ambalaj pachete de 40 gr, 
livrare la necesitate

5 15800000-6 Bicarbonat de 
NA 15 kg În pacheţele de 0,5 kg. GOST 2156-76. Cu 

livrare 1 dată pe săptămînă

6 15800000-6 Stafide 20 kg
Calitate superioară din struguri albi, ambalaj 
– pachet 100 gr, GOST 51074-2003. Cu livra-
re 1 dată pe săptămînă.

7 15800000-6 Fructe uscate 50 kg
Fructe uscate in asorti, Calitate superio-
ară,ambalaj-pachet 200gr Cu livrare 1 dată 
pe săptămînă.

8 15800000 Semințe de 
susan 3 kg Semințe de susan ambalaj pachete de 100 

gr, livrare la necesitate

9 15800000 Curcuma praf 2 kg Curcuma praf ambalaj pachete de 100 gr, 
livrare la necesitate

Total : Lotul 7 Condimente 28836,56

Lotul 8 Carne  

1 15800000-6 Fileu de pui 
f/a os 600 kg

Fileu de pui Broiler, înghețat, fierbere rapidă, 
calitatate superioară, ambalaj – 1-5 kg, GOST 
25391-82. . Cu livrare de 2 ori pe săptămînă. 
Producator autohton

2 15800000-6 Pulpe de pui 500 kg

Pulpe de pui Broiler, 5 kg,îngheţat, fierbere 
rapidă, calitate superioară, GOST 25391-82. . 
Cu livrare de 2 ori pe săptămînă. Producator 
autohton

15800000-6 Carne de porc 
fără os 450 kg

Carne de porc fără os, și fără ciorici proas-
pătă, refrigerată, grosimea grăsimii de 2 cm, 
GOST 7724-77. Cu livrare de 2 ori pe săp-
tămînă. Producator autohton

Total: Lotul 8 Carne  132207,68
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Lotul 9 Mezeluri

1 15800000-6 Crenvuște 
„Lacta” 300 kg

Fierte din carne de porc, carne de vită, lapte.
Ambalaj vacum  a câte 6-12 buc. Termenul 
de valabilitate  nu mai mic de 10 zile. Cu 
livrare 1 dată pe săptămînă. Producator au-
tohton

2 15800000-6 Cîrnăciori de 
pasare 300 kg Cirnaciori de pasare, ambalaj 1 kg,congelati, 

calitatea 1 Producator autohton

3 15800000-6 Salam „Doctor-
skii” Lacta 300 kg

Fiert din carne de porc, carne de vită, lapte.
Ambalaj vacum  a câte 1  buc. Termenul de 
valabilitate  nu mai mic de 10 zile. Cu livrare 
1 dată pe săptămînă. Producator autohton

Total: Lotul 9 Mezeluri 99950,64

Lotul 10 Produse din peste 

1 15800000-6 Peste “Merluci-
u”congelat 340 kg Eviscerat, fără cap și intestine.În ambalaj de 

5 kg. Cu livrare de 2 ori pe săptămînă.

2 15800000-6 Fileu de hering 120 kg Fileu de hering  sarat in ulei ,ambalat 2,0 kg. 
Cu livrare de 2 ori pe săptămînă.

Total: Lotul 10 Produse din peste 35363,33

 Lotul  11 Conserve 

1 15800000-6 Conserve de 
peste in ulei 50 kg

Conserve de peste in ulei, Natural cu adaos 
de ulei în cutii de tinichea a cite 240 gr. STAS 
16978-99 . Cu livrare de 2 ori pe săptămînă

2 15800000-6
Carne 

înăbușită de 
porc

50 kg Carne înăbușită de porc, În borcane din sti-
clă de 500 gr. Cu livrare 1 data pe lună

3 15800000-6
Carne 

înăbușită de 
vita

50 kg Carne înăbușită de vita, În borcane din sticlă 
de 500 gr. Cu livrare 1 data pe lună

Total: Lotul  11 Conserve 14250,80

Lotul  12 Produse lactate

1 15800000-6 Lapte pasteu-
rizat 300 litri

Lapte de vaci pasterizat, 2,5% grăsime, în pa-
chete de polietilenă 1,0 litru, produs natural, 
GOST 13277-79. Cu livrare de 3 ori pe săp-
tămînă.

2 15800000-6 Chifir 2400 litri
2,5% grăsime, în pachete de polietilenă 0,5 
ml, GOST 4929-84. Cu livrare de 3 ori pe săp-
tămînă.

3 15800000-6 Smintina 180 kg
15% grăsime, în pachete de polietilenă 0,5 
kg, SF 38582269:2011,  SM 196. Cu livrare de 
3 ori pe săptămînă.

4 15800000-6 Unt 800 kg

Din smîntînă dulce, nesărat, 72,5% grăsime, 
fără adaos de grăsimi vegetale, ambalaj- 
pachet 200 gr, GOST 37-91. Cu livrare de 3 
ori pe săptămînă.

Total: Lotul  12 Produse lactate 178148,80

Lotul  13 Produse cu cheag
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1 15800000-6 Brînză de vaci 800 kg
9% grăsime, pungă de 3 kg, calitate superio-
ară, PT MD 67-00400053-058:2006. Cu livrare 
de 3 ori pe săptămînă.

2 15800000-6 Cașcaval “Rasi-
iskii” 250 kg

50% grăsime, calitatea superioară, ambalaj 
3– 5kg, SM 218:2001 sau GOST 76-16-85. Cu 
livrare de 3 ori pe săptămînă.

Total : Lotul  13 Produse cu cheag 106133,50

Lotul 14 iaurt

1 15800000-6 iaurt 3240 buc

Iaurt cremos cu fructe, ambalat în pahare 
din plastic, cu masa netă de 125g. 5 % gra-
sime HG nr.61 din 05.07,2010; HG nr.221 din 
16.03.2009, Cu livrare o dată pe săptămână.

Total : Lotul 14 iaurt 31149,36

Lotul  15  Pâine

1 15800000-6 Pâine 8000 kg
Din făină de grîu calitataea I, SM173:1997. 

Cu livrarea zilnica

Total : Lotul  15  Pâine 88000,00

Lotul  16 Legume  

1

15800000-6

Ceapă 1200 kg

Ambalaj- în saci. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton

2

15800000-6

Morcov

1000 kg Ambalaj- în saci. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton

3

15800000-6

Sfeclă roșie

300 kg Ambalaj- în saci. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton
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4

15800000-6

 Rădăcină de 
Țelină

100 kg Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton

5

15800000-6

Mărar-frunze

100 kg Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton

6

15800000-6

Pătrunjel-frun-
ze

100 kg Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton

7

15800000-6

Conopidă

200 kg Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton

8 15800000-6 Usturoi 

30 kg Ambalaj- în ladă. Întreg,curat, 

sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.

Proaspeti fără lovituri și

deteriorări, etichetati, fără

semne de atacuri și boli HG

929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton
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9 15800000-6 Cartofi

4500 kg Ambalaj- în saci. Întreg,curat, 
sănătos,fără deteriorări,neatacat de 
vătămători.
Proaspeti fără lovituri și
deteriorări, etichetati, fără
semne de atacuri și boli HG
929 din 31.12.2009. Cu livrare odată în 
săptămână. Producator autohton

Total : Lotul  16 Legume  95839,90

Lotul 17 Fructe

1 15800000-6 Mere 1200 kg

Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, 
sănătoase,fără deteriorări,neatacate de 
vătămători.
Proaspeti fără lovituri și
deteriorări, etichetati, fără
semne de atacuri și boli HG
929 din 31.12.2009
Cu livrare odată în săptămână.  De import

2 15800000-6 Portocale 400 kg

Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, 
sănătoase,fără deteriorări,neatacate de 
vătămători.
Proaspeti fără lovituri și
deteriorări, etichetati, fără
semne de atacuri și boli HG
929 din 31.12.2009
Cu livrare odată în săptămână.  De import

3 15800000-6 Clemantine 300 kg

Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, 
sănătoase,fără deteriorări,neatacate de 
vătămători.
Proaspeti fără lovituri și
deteriorări, etichetati, fără
semne de atacuri și boli HG
929 din 31.12.2009
Cu livrare odată în săptămână.  De import

4 15800000-6 Banane 200 kg

Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, 
sănătoase,fără deteriorări,neatacate de 
vătămători.
Proaspeti fără lovituri și
deteriorări, etichetati, fără
semne de atacuri și boli HG
929 din 31.12.2009
Cu livrare odată în săptămână.  De import
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5 15800000-6 Lămâie 100 kg

Ambalaj- în ladă. Întregi,curate, 
sănătoase,fără deteriorări,neatacate de 
vătămători.
Proaspeti fără lovituri și
deteriorări, etichetati, fără
semne de atacuri și boli HG
929 din 31.12.2009
Cu livrare odată în săptămână.  De import

Total : Lotul 17 Fructe 43419,88

Total Produse alimentare (ianuarie, februarie, martie 2023)                                                                       
1 111 792,43

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 15 din 25.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax Tel: 022 504021, fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ala Musteață, telefon: 022 504021

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ ser-

viciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1
50313200-4

Servicii de impri-
mare și copiere

 pentru anul 
2023

serviciu

Serviciile de imprimare și copiere

sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcționalități a activității 

Agenției Servicii Publice.

1 268 325,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform prevederilor Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.55 din 28.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA 

1 71322500-6

Studiu de fezabilitate cu privire la identifi-
carea soluțiilor de proiect pentru amena-
jarea intersecțiilor denivelate care să asi-
gure posibilitatea virării la stânga, după 
caz întoarcerii unităților de transport în 
intravilanul și extravilanul localităților.

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

  533 737,20

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Capaci-
tatea economică și financiară; Capacitatea 
tehnică; Standarde de asigurare a calității

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

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

Decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Termenul de executare- 2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din  29.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina 

IDNO 1007601011412
Adresa or.Rezina str.27August1 
Numărul de telefon/fax 025421825,025425740
Adresa de e-mail ale autorității contractante contactrezina@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Pagina web
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Crijanovschii Eudochia  tel.025421825 ecrijanovs-

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

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

Documenația  de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cant. 
Unitate 

de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1 906000000-3

 Intreținerea drumurilor 
publice locale,  raionul 
Rezina, pentru  perio-
ada anului 2023,   90,5 
km.

servicii 

Conform documentelor 
standart pentru realizarea 
achiziției anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP, caeitul 
de sarcini 

4 541 666.66 lei

2 906000000-3

 Servicii de deszepezire, 
combaterea  poleilui  
pentru luna ianuarie 
2023, 90,5 km

servicii

Conform documentelor 
standart pentru realizarea 
achiziției anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP, caeitul 
de sarcini

245 833,33  lei

TOTAL 4 787 499.99
 
 
 
 

mailto:contactrezina@mail.ru
mailto:ecrijanovschii@mail.ru
mailto:ecrijanovschii@mail.ru
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

II. Alte informații:

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

 Conform procedurii în SIA RSAP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  1  din 28.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Căușeni Ana și Alexandru
IDNO 1003608150033
Adresa Or.Căușeni, str Gagarin 5
Numărul de telefon/fax

Adresa de e-mail ale autorității contractante srcauseni@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Iurie Barcari, 068781748
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

Achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

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

Lotul 1

1 reagenţi pentru investigaţii biochimi-
ce la analizor automat Selectra Pro-M 
(aflat în dotare la moment)

157663,84

1.1 33696500-0 ASAT (GOT) Mililitru 2000.00
conform anexei 
nr.1

1.2 33696500-0 ALAT (GPT) Mililitru 2000.00
conform anexei 
nr.1

1.3 33696500-0 Albumina(Albumin) Mililitru 500.00
conform anexei 
nr.1

1.4 33696500-0
FosfatazaAlcalină (Alkaline-
Phosphatase) Mililitru 750.00

conform anexei 
nr.1

1.5 33696500-0 alfa-Amilaza(alfa-Amylase) Mililitru 1000.00
conform anexei 
nr.1

1.6 33696500-0
Bilirubinatotală(TotalBiliru-
bin) Mililitru 4000.00

conform anexei 
nr.1

1.7 33696500-0
Bilirubinadirectă(DirectBil-
irubin) Mililitru 4000.00

conform anexei 
nr.1

1.8 33696500-0 Calciu(Calcium) Mililitru 600.00
conform anexei 
nr.1
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1.9 33696500-0 Cholesterol total Mililitru 800.00 conform anexei 
nr.1

1.10
33696500-0 Creatinina PAP SL(Creat-

inine)cu standart fl.12.
vol.3ml.

Mililitru 3000.00 conform anexei 
nr.1

1.11 33696500-0 Gamma-GT(Gamma-GT) Mililitru 650.00
conform anexei 
nr.1

1.12 33696500-0 Glucoza(Glucose)cu stand-
art,flacoane vol.3ml. 8

Mililitru 5000.00

1.13 33696500-0
Fier(Ferene) cu standart ,fl. 
Vol.3ml. 2b.(Feren) Mililitru 500.00

conform anexei 
nr.1

1.14 33696500-0 Magneziu(Magnesim)xilidyl Mililitru 500.00
conform anexei 
nr.1

1.15 33696500-0
ProteinaTotală Plus(Total 
Protein) Mililitru 650.00

conform anexei 
nr.1

1.16 33696500-0 Trigliceride/t/Triglicerides Mililitru 600.00
conform anexei 
nr.1

1.17 33696500-0
Uree(Urea)cu standart 
vol.3ml.-3buc. Mililitru 3000.00

conform anexei 
nr.1

1.18 33696500-0 Acidul Uric(Uric Acid) Mililitru 600.00
conform anexei 
nr.1

1.19 33696500-0
Creatinchinaza MB(Creat-
inkinaseMB) Mililitru 500.00

conform anexei 
nr.1

1.20 33696500-0 Phosphorus UV Mililitru 500.00
conform anexei 
nr.1

1.21 33696500-0
Material de control cu nu 
mai mic 40 param Norma

Mililitru 300.00 conform anexei 
nr.1 în bază de 
ser uman

1.22
33696500-0 Material de control cu nu 

mai mic 40 param Patologic 
*

Mililitru 300.00 conform anexei 
nr.1 în bază de 
ser uman

1.23 33696500-0 Calibrator universal nu mai 
puţin de 40 parametri *

Mililitru 200.00 conform anexei 
nr.1

1.24 33696500-0 Hemoglobin-Drabchin Mililitru 1000.00 CE
1.25

33696500-0

Hemoglobina glicolizată Mililitru 300.00 conform Ordinu-
lui MS nr.701 din 
18.10.10

1.26

33696500-0 Material de control pentru 
Hemoglobina glicolozată 
(Normal)

Mililitru
6.00

conform Ordinu-
lui MS nr.701 din 
18.10.10

1.27 33696500-0 Material de control pentru 
Hemoglobina glicolozată 
(Elevat)

Mililitru
6.00

conform Ordinu-
lui MS nr.701 din 
18.10.10

1.28
33696500-0 Calibrator Hemoglobina 

glicolozată
Mililitru

6.00
conform Ordinu-
lui MS nr.701 din 
18.10.10

Lotul 2

2 reagenţi pentru investigaţii 
biochimice la analizor auto-
mat BioSistem A-15 (aflat în 
dotare la moment)

100000,0

2.1 33696500-0 ASAT(GOT) Mililitru 1500.00
conform anexei 
nr.1
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2.2 33696500-0 ALAT(GPT) Mililitru 1500.00
conform anexei 
nr.1

2.3 33696500-0
Fosfataza alcalină(Alkaline-
Phosphatase) Mililitru 200.00

conform anexei 
nr.1

2.4 33696500-0 Alfa-Amilaza(alfa-Amylase) Mililitru 800.00
conform anexei 
nr.1

2.5 33696500-0 BilirubinaTotală(TotalBilirubin) Mililitru 1500.00
conform anexei 
nr.1

2.6 33696500-0
Bilirubina directă(Direct Bili-
rubin) Mililitru 1500.00

conform anexei 
nr.1

2.7 33696500-0 Calciu(Calcium) Mililitru 400.00
conform anexei 
nr.1

2.8 33696500-0 Cholesterol Total(Cholesterol) Mililitru 800.00
conform anexei 
nr.1

2.9 33696500-0
Creatinina(Creatinine)cu Stan-
dartfl.5ml.-2fl. Mililitru 3000.00

conform anexei 
nr.1

2.10 33696500-0 Glucoza(Glucose)cu calibrator Mililitru 4500.00
conform anexei 
nr.1

2.11 33696500-0 Fier(Iron) Mililitru 500.00
conform anexei 
nr.1

2.12 33696500-0 Magneziu(Magnesium) Mililitru 200.00
conform anexei 
nr.1

2.13 33696500-0 Proteina Totală(Total protein) Mililitru 400.00 conform anexei

2.14 33696500-0 Trigliceride (Triglicerides) Mililitru 600.00
conform anexei 
nr.1

2.15 33696500-0 Uree (Urea) Mililitru 1800.00
conform anexei 
nr.1

2.16 33696500-0 Acidul Uric (Uric Acid) Mililitru 500.00
conform anexei 
nr,1

2.17 33696500-0
Control ser normal(uman) fl. 
5 ml Mililitru 125.00

conform anexei 
nr.1

2.18 33696500-0
Control ser patologic(uman) 
fl.5 ml Mililitru 125.00

conform anexei 
nr.1

2.19 33696500-0
Calibrator universal biochimie 
Fl.5ml Mililitru 125.00

conform anexei 
nr.1

2.20 33696500-0 Albumină(Albumin) Mililitru 400.00
conform anexei 
nr.1

 2.21
33696500-0 Calibrator Hemoglobina gli-

colozată
Mililitru 4.00 conform Ordinu-

lui MS nr.701 din 
18.10.10

2.22
33696500-0 Hemoglobina glicolizată Mililitru 216.00 conform Ordinu-

lui MS nr.701 din 
18.10.10

2.23 33696500-0 Material de control pentru 
Hemoglobina glicolozată 
(Normal)

Mililitru 1.5 conform Ordinu-
lui MS nr.701 din 
18.10.10

2.24 33696500-0
Material de control pentru He-
moglobina glicolozată (Elevat)

Mililitru 1.5 conform Ordinu-
lui MS nr.701 din 
18.10.10

2.25 33696500-0
Alfa-Amilaza pancriatică (al-
fa-Amylase) Mililitru 75.00

conform anexei 
nr.1

2.26 33696500-0 Cholesterol LDL Mililitru 480.00
conform anexei 
nr.1

2.27 33696500-0 Cholesterol HDL Mililitru 480.00
conform anexei 
nr.1
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2.28 33696500-0 Proteina urinară Mililitru 500.00 conform anexei

2.29 33696500-0
Material de control pentru 
Proteina Urinară Mililitru 40.00

2.30

33696500-0 Test alcool (lichid) cu calibra-
tori în două niveluri/0,9 si 2,0 
gr  (proportional repartizați cu 
volum 5 ml, dotate cu pipetă 
limitatoare )

Mililitru 300.00 conform anexei 
nr.1

2.31 33696500-0 Lactat dehidrogenaza
Mililitru 250,0ml conform anexei 

nr.1

2.32
33696500-0

CK(creatinkinaza)
Mililitru 96 ,0 conform anexei 

nr.1

2.33
33696500-0 Colinesteraza(Cholinesterase) 

lichid Mililitru 100.00
conform anexei 
nr.1

Lotul 3

3
Seturi pentru investigaţii 
imunologice prin Elisa

93823.00

3.1 33696500-0 HBsAg teste 741.00
conform anexei 
nr.1 cu calibrator

2580,0

3.2 33696500-0 AntiHBsAg teste 568.00
conform anexei 
nr.1

4500,0

3.3
33696500-0 AntiHBcoreAg sumar teste 480.00

conform anexei 
nr.1, cu calibrator

3950,0

3.4 33696500-0 AntiHBcoreAg IgM teste 192.00
conform anexei 
nr.1, cu calibrator

1540,0

3.5 33696500-0 Hbe Ag/ Ab teste 288.00
conform anexei 
nr.1, cu calibrator

5880,0

333.6 33696500-0 Anti HCV sumar teste 576.00
conform anexei 
nr.1, cu calibrator

2855,0

3.7 33696500-0 Anti HDV sumar teste 384.00
conform anexei 
nr.1, cu calibrator 

3782,0

3.8 33696500-0 Anti HAV IgM teste 192.00
conform anexei 
nr.1

2660,0

3.9 33696500-0
Anti chlamydia trh. IgG canti-
tativ cu calibratori în set teste 768.00

conform anexei 
nr.1, cu calibrator

9500,0

3.10 33696500-0 Anti HSV (tip I,II) IgG teste 768.00
conform anexei 
nr.1, cu calibrator

4500,0

3.11 33696500-0 Anti CMV IgG teste 768.00
conform anexei 
nr.1, cu calibrator

            4079,0

3.12 33696500-0 Anti mycoplasma hominis IgG teste 672.00
conform anexei 
nr.1

5383,0

3.13 33696500-0
Anti ureaplasmaurealyticum 
IgG teste 672.00

conform anexei 
nr.1

5766,0

3.14

33696500-0
PSA x 96 cu sol.TMB,(steptavi-
dină)cu calibratori teste 960.00

cu nu mai puțin 
de 6 calibratori 
șilinearitetea-120 
conform anexei 
nr.1

6764,00

3.15
33696500-0 Anti Helicobacter pyloriIgG teste 576.00

conform anexei 
nr.1, cu calibrator

2124,0

3.16 33696500-0 Anti toxocara canis IgG teste 864.00
conform anexei 
nr.1

7200,0

3.19 33696500-0
Anti lamblia inrestinalis Ig-
M+IgG+IgA teste 864.00

conform anexei 
nr.1

6960,0

3.20 33696500-0
Anti ascarida lumbricoides IgG teste 864.00

onform anexei 
nr.1

          8400,0



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

27

3.21 33696500-0
Imunoglobulina E cu strepta-
vidină (cantitativ) teste 960.00

conform anexei 
nr.1

5400,0

Lotul 4
4 Probele reumatice 9283.00

4.1

33696500-0

CPR - LATEX (cu control +/-cu 
volum nu<1,0 ml)

macrometoda Mililitru 192.00
conform anexei 
nr.1

3000,0

4.2

33696500-0

ASLO – LATEX( cu control +/- 
cu volum nu< 1.0ml)

macrometoda Mililitru 88.00
conform anexei 
nr.1

4447,0

4.3

33696500-0

RF-Lates test (cu control 
+/-volum nu <1ml)

macrometoda Mililitru 112.00
conform anexei 
nr.1

1836,0

5
Lotul 5

izoimunologie

2400.00

5.1 33696500-0 Ser aglutinant monoclonal 
antiD (IgM+IgG) tub placă

Mililitru 150.00 Certificat CE 600,0

5.2 33696500-0 Ser aglutinant monoclonal 
antiA tub placă

Mililitru 150.00 Certificat CE 600,0

5.3 33696500-0 Ser aglutinant monoclonal 
antiB tub placă

Mililitru 150.00 Certificat CE 600,0

5.4 33696500-0 Ser aglutinant monoclonal 
antiAB tub placă

Mililitru 150.00 Certificat CE 600,0

Lotul 6

6
33696500-0

TPHA

Test 200.00 Cu metoda de 
control(+)(-) cu 
volum nu mai mic 
de 1.0ml

1250,0

Lotul 7

7

33696500-0 Casetă ambalată individual 
pentru determinarea anti-
corpilor hepatitei virale C 

Bucată 150,0 Termen de valabi-
litate nu mai puțin 
de 12 luni, certi-
ficat CE cu sen-
sibilitatea 100% 
și specificitatea 
99,89%

4000,0

Lotul 8

8
33696500-0 Casetă ambalată individual 

pentru determinarea anti-
genului HbsAg 

Bucată 200,0 Termen de valabilitate 
nu mai puțin de 12 
luni, certificat CE cu 
sensibilitatea 100% și 
specificitatea 99,89%

6000,0

Lotul 9

9

33696500-0 Casetă ambalată individual 
pentru determinarea anti-
genului Helicobacter Pylori 

Bucată 500,0 Cu eprubetă cu dilu-
ant și pipetă dozator, 
sensibilitate 99%, 
specificitate 98.1%.
Termen de valabilitate 
nu mai puțin de 12 
luni, certificat CE

10000,0
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Lotul 10

10 33696500-0 Colorant May-Grunvald, 
soluţie Mililitru 5000.00 ambalaj 250 ml

1000,0

11
Lotul 11

izoimunologie

2250.00

11.1

33696500-0 Ţoliclon Anti-A Mililitru 150.00 titru 1/32 aglu-
tinare directă pe 
suprafaţă, ambalaj 
50 doze, 5ml 40 
ml

375,0

11.2

33696500-0 Ţoliclon Anti-AB Mililitru 150.00 titru 1/32 aglu-
tinare directă pe 
suprafaţă, ambalaj 
50 doze, 5Ml

625,0

11.3

33696500-0 Ţoliclon Anti-D IgG Mililitru 150.00 titru 1/1024 aglu-
tinare timp 10 sec, 
ambalaj 50 doze, 
5Ml

875,0

11.4

33696500-0 Ţoliclon Anti-B Mililitru 150.00 titru 1/32 aglu-
tinare directă pe 
suprafaţă, ambalaj 
50 doze, 5ml 

375,0

12

Lotul 12

Cercetarea sistemului de 
hemostază

36787.00

12.1

33696500-0
Set p/u determinarea timpului 
de Protrombină cu CaCl (TP)
cu ISE nu mai mare de 1,1

Set 200.00 ambalaj 100 teste/
4fl.x 5ml cu ma-
terial de control 
în set

31920,0

12.2

33696500-0
Set p/u determinarea timpu-
lui de tromboplastină parţial 
activat (TTPA)cu acid elagic

Set 20.00 ambalaj 100 teste/
2flx5ml/ cu mate-
rial de control și 
calibratori în set

3400,0

12.3

33696500-0 Set p/u determinarea fibrino-
genului cu calibratori incluşi

Set 40.00 ambalaj 2000tes-
te/fl2.5ml*4 cu 
material de con-
trol

1467,0

Expres teste diagnostice 
p/u analiza de rutină a uri-
nei la aparatul Urixon(aflat 
în dotare la moment)

Lotul 13

13

33696500-0 Leucocite, greutatea inge n 
, pH, Glucoza, acid ascorbic, 
cetone, nitrite, inge n,biliru-
bina, urobilinogen, eritrocite, 
Hb săngelui( compatibil cu 
analizorul ,,Urixon’’

Bucată 20000.00 forma-teste

certificate CE

83333,0

Reactivi chimici pentru 
analize de rutină

Lotul 14

14 33696500-0 Acid sulfosalicilic Kg 0.30 puritatea-Analitică 
sau chimică

200,0
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Lotul 15

15 33696500-0
Set p/u det-a troponinelor test 
rapid calitativ și semicantitativ Bucată 1200.00

Teste ,cu certifi-
cate CE

12200,0

Veselă si articole de usten-
silă

Lotul 16

16
33696500-0 Container plastic cu capac 

pentru colectare urină nester-
ile la 250 ml

Bucată 6000.00

Cu certificate CE

           8000,0

Lotul 17

17

33696500-0 Minicolet (mini-eprubetă cu 
ac)

Bucată 10000.00 Eprubetă sterilă 
pentru colectarea 
sângelui capilar cu 
K3EDTA de 0,1 ml 
microcapilar de 
100mcl cu capac 
pentru trnsportar-
ea probelor fixat 
de tub.cu certifi-
cate CE

24000,0

Lotul 18

18 33696500-0 Vîrfuri 0-200 mkl tip Gilson Bucată 100000.00 cu certificate CE 2700,0

Lotul 19

19 19 33696500-0
Vîrfuri 0-5000 mkl tip Termo 
Fişer Bucată 5000.00 cu certificate CE

3000,0

Lotul 20

20 33696500-0 Vîrfuri 200-1000 mkl tip Gilson Bucată 15000.00 cu certificate CE 6600,0

Lotul 21

21

33696500-0

Eprubetă de plastic cu granule 
cu clot activator,

Bucată 10000.00 cu pereţi trans-
parenţi , volum 
10 ml, capac , cu 
etichetă, cu certifi-
cate CE

60600,0

Lotul 22

22

33696500-0 Eprubete K3 EDTA, Bucată 20000.00 volum singe 2,5 
ml,capac de cau-
ciuc cu valvă, cu 
etichetă certificat 
CE

6900,0

Lotul 23

23

33696500-0 Eprubete Citrat Na 3,8% Bucată 18000.00 pentru coagu-
logramă volum 
singe 3 ml, capac , 
cu etichetă certifi-
cat CE

81250,0

Lotul 24

24
33696500-0 Eprubete cu gel volum 10.0 ml 

cu clot activator
Bucată 20000.00 Volum 10.0 ml cu 

clot activator, cu 
certificate CE

23600,0
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Lotul 25

25 33696500-0 Lamele Goreaev Bucată 100.00 2200,0

Lotul 26

26 33696500-0 Hîrtie de filtru Kilogram 4.00 320,0

Lotul 27

27 33696500-0 Hîrtie pentru Stat-fax-3300 Bucată 30.00 Lățime 110 mm 750,0

Lotul 28

28 33696500-0 Salfete alcoolizate sterile Bucată 15000.00 1800,0

Lotul 29

29 33696500-0
Gk control hemoglobinei în 3 
niveluri Set 3.00 cu certificate CE

250,0

Lotul 30

30
33696500-0

Seturi BM control proteina în 
urină cu calibratori în 4 nive-
luri

Set 5.00

cu certificate CE

8300,0

31 Lotul 31 3180.00

31.1
33696500-0

Boxă galbenă cu sigla de peri-
col biologic volum de 1,0 L cu 
capac Bucată 50.00 cu certificate CE

800,0

31.2
Boxă galbenă cu sigla de peri-
col biologic volum de 10,0 L 
cu capac Bucată 20,0

400.0

31.3

33696500-0

Scarificatoare sterile din 
inox,cu lungimea de nu 
mai< 36mm,lungimea lan-
cetei-3,3mm,lățimea scarifi-
catorului-5mm.Scarificatorul 
cu adîncitură în centru,ster-
ile,mbulate individual, pentru 
recoltarea probelor hemato-
logice Bucată 15000 1500,0

31.4 METILEN ALBASTRU GR 100.0
De puritate anal-
itică sau chimică

480.0

31.5 SUDAN III GR 50.0
De puritate anal-
itică sau chimică

31.6 NEITRAL ROȘU GR 50,0
De puritate anal-
itică sau chimică

31.7 GENȚIAN VIOLET GR 50,0
De puritate anal-
itică sau chimică

31.8 IOD METALIC GR 50,0
De puritate anal-
itică sau chimică

31.9 IODURĂ DE POTASIU GR 50,0
De puritate anal-
itică sau chimică

31.10 Proba timol (4x10ml) set 2

Lotul 32

32

33696500-0

Reactive p/u laborator 
citologic:

Papanicolau cu 3 compo-
nente

2700,0

31.1 Pap-1A Mililitri  3000
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32.2 Pap-2A Mililitri  3000

32.3 Pap-3B Mililitri  3000

32.4 Xilol kg 2

32.5 Azur-cozin romanovski L 2

32.6 Fixator mai-gruveld L 1

32.7 Bec p/u microscop 20w,6v buc 10

32.8 Lame de sticlă buc 5000

32.9 Ulei de imersie ml 300

32.10 Pipete p/u reactive Buc 100

Lotul 33

33
33696500-0 Camere de colorare a lamelor 

25-30 de locuri, 6 camere for-
ma verticală Bucată 12

8100,0

Lotul 34

34

33696500-0

Eprubete din polistirol

Bucată

12000.00 centrifuge cu 
gradaţii, fund con-
ic,volum 12ml,fără 
dop,transparente 
p/u centrifugarea, 
cu certificate CE

2720,0

Lotul 35

35 33696500-0 Lămpi p/u analizatorul A-15- Bucată 2.00 1600,0

Lotul 36

36 33696500-0 Rotor p/u reacţii la analizorul 
biochimic A-15 Bucată 2000.00

136000,0

Lotul 37

37
33696500-0

Set de membrane EPDM pent-
ru pompă de vacuum la auto-
matul Selectra Pro M

Set
2.00

6000,0

Lotul 38

38
33696500-0 Filtru bloc pentru rotor de 

reacţii la automatul Selectra 
Pro M

Bucată
1.00

2200,0

Lotul 39

39
33696500-0

Seringă cu timp de veaţă mare 
de 100 mcl. La automatul Se-
lectra Pro M

Bucată
2.00

10200,0

Lotul 40

40
33696500-0 Seringă cu timp de veaţă mare 

de 1 ml. La automatul Selectra 
Pro M

Bucată
2.00

10200,0

Lotul 41

41
33696500-0

Seringă cu timp de veaţă mare 
de 100 mcl. La automatul Se-
lectra Pro M

Bucată
1.00

5100,0

Lotul 42
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42 33696500-0
Tuburi pentru probă la auto-
matul Selectra Pro M

Bucată 1.00 11500,0

Lotul 43

43 33696500-0
Filtru pentru apă distilată la 
automatul Selectra Pro M

Bucată 1.00 2200,0

Lotul 44

44
33696500-0

Rulment 8x16x5 mm - mixer 
reagent la automatul Selectra 
Pro M

Bucată
1.00

2200,0

Lotul 45

45
33696500-0 Rulment 7x14x5 mm - mixer 

probă la automatul Selectra 
Pro M

Bucată
1.00

2400,0

Lotul 46

46 33696500-0 Lampă cuarţ curat 12V 20 W la 
automatul Selectra Pro M

Bucată 1.00 1400,0

Lotul 47

47
33696500-0 Mentinanţă pentru pompa 

EPDM de apă la automatul 
Selectra Pro M

Bucată
1.00

4500,0

Lotul  48

48
33696500-0 Mentimanţă pentru pompa 

de răcire la automatul Selectra 
Pro M

Bucată
1.00

4500,0

Lotul 49 290847.00

49 33696500-0 Piese p/u RUBY CELL DYNE 23040,0

Siringe 500ml,28560,abbot unit 1,00

Syringe 2,5ml,28561,abbot unit 2,00

Syringe DIL CD3500 
10ml,4H3401,abbot

unit 1,00

Rep.Pump.Tub CD300M,91485 unit 1,00

Filter micron Sheath 
,6H9210/382200000

unit 1,00

49.1 Reagenți  p/u RUBY CELL 
DYNE (SISTEM ÎNCHIS)

155580,00

DILUENT SHEATH 20 L SET 24

SOL. WBC LYSE 3,800 L BUC 12

ENZIME CLEANER 100,0 ML ML 300,0ML

SOL HGB  NC LYSE 3,800L BUC 5

SET CONTROL(HPCD 2,6 ML 
ABOT)

SET 36

Tuburi p/u colectarea sîngelui  
p/u AH Cell Dyne Ruby, 2-3 ml 2000,0

49.2

REAGENȚI ȘI CONSUMABILE 
PENTRU ANALIZORUL HEMA-
TOLOGIC  SYSMEX XN-330,(-
SISTEM ÎNCHIS)

112227.00



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

33

CELLPACK DCL,20 L FL 26

SULFOLYZER 3*500ML SET 5

LYZERCELL WDF, 2 L FL 13

FLUOROCELL WDF,2*22 ML SET 6

CELLCLEAN ,50 ML FL 6

XN-L CHECK L 1,3ML FL 8

XN-L CHECK L 2,3ML FL 8

XN-L CHECK L 3,3ML FL 8

XN CAL, 3 ML FL 4

Lotul 50
50 33696500-0 Piese p/u ERMA, PCE 210 16584,0

50.1 Pompa tub p/u analizator 
hematologic PCE

unit 3,00

50.2 Pressure Air Pump p/u 
PCE210, 210L-4

unit 1,00

50.3
Motor electric p/ pompă de 
12v p/u analizatorul hemato-
logic PCE210,210L-3

set
1,00

50.4 Cablu p/u AH PCE 3210, 210N-
7, ERMA

unit 1,00

50.5 Printer p/u PCE 210 unit 1,00

50.6 O-ring for Diluent syringe p/u 
PCE 210, 210S-13, ERMA

set 1,00

50.7 O-ring for hemolaizer Syringe 
p/u PCE210, 210S-12

unit 1,00

50.8 O-ring for Orifice p/u PCE 210, 
210D-13

unit 1,00

50.9 O-ring for Sample Syringe p/u 
PCE 210, 210S

unit 1,00

50.10 2-way solenoid round type 
PCE 210

unit 1,00

50.11 BC Chamber Assembly  p/u 
PCE 210, erma, 210D-3

unit 1,00

Lotul 51

51 33696500-0 Sol. De spălat concentrată p/u 
A-15 Mililitru 300.00

7715,0

Lotul 52

52 33696500-0 Soluţie de system concentrată 
p/u A-15 Mililitru 1000.00

14000,0

Lotul 53

53 33696500-0 Hidropneumocilindru pentru 
A-15 Bucată 2.00

3800,0

Lotul  54

54 33696500-0 Eprubete tip Ependorf la 
volum 250 mcl Bucată 2000.00 cu certificate CE

200,0

Lotul 55
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55 33696500-0 Eprubete tip Ependorf la 
volum 2 ml Bucată 8000.00 cu certificate CE

6000,0

Lotul  56

56
Reagenţi pentru investigaţii 
la analizorul hematologic PCE 
210 (aflat în dotare la mo-
ment)

55800,0

56.1 33696500-0 Sol. spălare 5L Set 8.00

56.2 33696500-0
Soluţie hemolizantă fără 
cianură 1,0L Set 20.00

56.3

33696500-0 Control hematologic(N,H,L) Set 15.00

Cu volum 2,5 ml 
fiecare și termen 
de valabilitate cel 
puțin 1 lună de la 
deschidere

56.4 33696500-0 Hipoclorid 0,5% 1,0 L Set 10.00

56.5 33696500-0 Diluent (20 Litri) Set 24,00

Lotul 57

57
Reagenţi pentru investigaţii 
la analizorul hematologic 
Benesfera (aflat în dotare la 
moment)

55000,0

57.1 33696500-0 Sol. spălare 900 ml Set 45.00

57.2 33696500-0 Diluent 20L Set 12.00

57.3 33696500-0
Soluţie hemolizantă fără 
cianură 0,5L Set 15.00

57.4

33696500-0 Control hematologic(N,H,L) Set 15.00

Cu volum 2,5 ml 
fiecare și termen 
de valabilitate cel 
puțin 1 lună de la 
deschidere

57.5 33696500-0 Hipoclorid 0,5% 1,0 L Set 20.00

Lotul 58

58
Soluţii, consumabile pentru 
analizorul electroliţilor Spo-
tlyte

98700,0

58.1 33696500-0 Sol spălătoare lichidă 52 ml Set 5.00

58.2 33696500-0 Filing soluţie 100 ml Set 1.00

58.3 33696500-0 Membrană de asamblare Set 1.00

58.4 33696500-0 Sol. valve Set 3.00

58.5 33696500-0
Sol. p/u spălarea electrozilor 
100 ml Set 1.00

58.6
33696500-0 Electrod K Set 1.00

Cu același termen 
de valabilitate nu 
mai puțin de 12 luni

58.7 33696500-0 Soluţie pachet Set 14.00

58.8 33696500-0 Pompă Bucată 1.00

58.9
33696500-0 Electrod Na Set 1.00

Cu același termen 
de valabilitate nu 
mai puțin de 12 luni
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58.10

33696500-0 Electrod Cl Set

1.00

Cu același termen 
de valabilitate nu 
mai puțin de 12 
luni

58.11 33696500-0 Referens electrod Bucată 1.00

58.12 33696500-0 Material de control Set 1.00

Lotul 59

59 reagenti pentru Hematologie 
la analizatorul ELIte 3

25000,0

59.1
33696500-0 Controlul hematologic(N,H,L) Set 15.00

59.2 33696500-0 Diluent (20 litri) Set 5,00

59.3 Soluţie hemolizantă 1,0L Set 5,00

59.4 Sol. Spălare   1.0L Set 13,0

Lotul 60

60
Reagenți

 pentru morfologie

20000,0

60.1 33696500-0 Formaldeghidă  40% L 10

60.2 Cloroform L 20

60.3 Parafină kg 10

60.4 Xilol L 10

60.5 Hîrtie de filtru kg 1

60.6 Lamele (p/microscop) buc 1000

60.7 Cuțit p/u microtom buc 1

Lotul 61

61 Seturi p/u BK-200mini 30600,0

61.1 33696500-0 Lampă helogen buc 1

61.2
Cuve p/u reactive

(8buc/grup*6grupe) grupe 1

61.3 Tub din poliuretan m 5

61.4 Filtru p/u apă buc 2

61.5 Ac p/u reagent și probă buc 1

61.6 Mixer(amestecător) buc 1

61.7 Ac p/u spălare buc 1

Valoarea estimativă totală 1 591 405.84
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Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 29.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. Regia „Autosalubritate”
IDNO 1004600028447
Adresa mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14.
Numărul de telefon/fax 022582869
Adresa de e-mail ale autorității contractante 022582869
Adresa de internet ale autorității contractante inforegiaauto@gmail.com
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Coteț, achizitiiasl@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

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

achizitiiasl@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comu-
nă)

Gestionarea deșeurilor menajere

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 09100000-0 Lot I Motorină (în 
vrac)

1 500 000

litri

Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referință 

SM EN 590 – 2014, EURO 5

33 750 000,00

2 09100000-0 Lot II Benzină A-95 
(în vrac) 25 000 litri

Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referință

 SM 226- 2002; EN 228, EURO 5

550 000,00

3 09100000-0 Lot III Gaz pro-
pan-butan (în vrac) 60 tone 

Conform parametrilor tehnici din 
standardele de referință

 SM SR EN 589 - 2011

1 500 000,00

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

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

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai scăzut preț

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re pentru contractul/contractele la care se referă anun-
țul de intenție

octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 18 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

IDNO 1015601000112

Adresa mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24/1

Numărul de telefon/fax 022400627; 022400642; 022400571; 022 400508/ 022 
440119

Adresa de e-mail ale autorității contractante tender@agepi.gov.md; office@agepi.gov.md;

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vadim Ursu, șef Direcție management instituțional, 
022400642; 022400627 vadim.ursu@agepi.gov.md 

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

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

tender@agepi.gov.md;

https://agepi.gov.md/ro/content/achizi%C5%A3ii 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate Administrativă Centrală în subordinea Guvernului, respon-
sabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției 
juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate 
industrială, dreptul de autor și drepturile conexe.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, lei 
fără TVA 

1

32
23

20
00

-8
 

Echipament 
de conferință 
(Conference 
room 
equipment)

1 buc. Conform Caietului de sarcini:
Sistem necesar pentru organizarea conferințelor în 
format fizic și hibrid, inclusiv pentru asigurarea tradu-
cerii din limbi străine în română și viceversa.

Echipament de conferință, compusa din:
Digital IR Wireless Conference System Main Unit;
Digital Congress System Interpreter Unit;
Set cu cască interpret cu microfon;
Digital ir Wireless Chairman Unit;
Digital IR Wireless Delegate Unit;
Unitate de încărcare; 
Câști;
Digital infraroșu Receiver;
IR Receiver Storage Case; 
Carcasă de încărcare a receptorului IR; 
Transceiver digital în infraroșu;
Sistem de sunet și management audio și cablare;
Sistem de videoconferință și vizualizare digitală; 
Televizoare

1000000,00

mailto:tender@agepi.gov.md
mailto:office@agepi.gov.md
file:///C:\Users\vursu\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9IJZJVCK\www.agepi.gov.md
mailto:022400642;%20022400627%20vadim.ursu@agepi.gov.md
mailto:tender@agepi.gov.md
https://agepi.gov.md/ro/content/achizi%C5%A3ii
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Eligibilitatea ofertantului;

- capacitatea de exercitare a activității 
profesionale; 

- capacitatea economică și financiară; 

- capacitatea tehnică și/sau profesională; 

- standarde de asigurare a calităţii.

II. Alte informații:

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

Trimestrul IV, conform Planului de 
achiziții al AGEPI pentru anul 2022 
(modificat la 16 noiembrie 2022)

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziția se va efectua din surse extrabugetare 

(din sursele Oficiului European de Brevete)

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023

Din 25.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Perciun Irina, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 24455000-8

Obiectul de achiziții Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesi-
tăților instituțiilor medico -sanitare publice pentru 

anul 2023
 
Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Nr. Lot Denumi-
re Lot

Denumirea 
poziției

Unitatea de 
măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Valoarea estimată

1
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 Dezinfecția 
suprafețe-
lor non-cri-
tice (pode-
le, unități 
sanitare)

L/soluție 
de lucru 

14
66

36
82

Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri 
soluție de lucru***                                                                                                  Acțiunea 
dezinfectantului: 
-virucidă EN 14476 (acțiune limitată)  
-bactericidă EN 13727  
-fungicidă EN 13624  
Certificări: 
- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă 
eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît labora-
torul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate 
Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în 
limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confir-
mată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclu-
siv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată 
prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant 
-  minim 50%  din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin 
de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: clor 
- produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile  ); 
Expoziția: ≤ 60 min 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită

3665920

http://www.capcs.md
mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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Dezinfecția 
suprafețe-
lor non-cri-
tice (pode-
le, unități 
sanitare)

L/soluție 
de lucru 

72
94

55
0

Dezinfecția suprafețelor non-critice (pode-
le, unități sanitare)***Litri soluție de lucru***                                                                                                                                 
Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă EN 14476 (acțiune virucida completă) 
bactericidă EN 13727  
mycobactericidă/tuberculocidă EN 14348 
fungicidă/levuricid  EN 13624  
Sporicid  EN 13704 (B.cereus, C. difficile)  și/sau 17126                                                                                                                                            
                                    Certificări: 
- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională 
pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea 
ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a 
produsului; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului; 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant - minim  50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: clor  
- produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); 
Expoziția: ≤ 30 min 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită

4863034

 24
45

50
00

-8

3

3.
 1

 D
ez

in
fe

ct
ar

ea
  s

up
ra

fe
țe

lo
r ș

i d
is

po
zi

ti
ve

lo
r m

ed
ic

al
e

3.1 Dezin-
fectarea  
suprafețe-
lor și dis-
pozitivelor 
medicale 
(ambalaj ≤ 
5 litru)

L/soluție 
de lucru 

16
71

84
9

Dezinfectarea  suprafețelor și dispozitivelor medicale 
Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă  EN 14476 (conditii curațenie)  
bactericidă, SM   EN 13727 (conditii curățenie)  
fungicidă,  SM EN 13624 (condiții curățenie). 
Certificări: 
- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispoziti-
velor Medicale, până la deschiderea ofertelor ofertelor 
(în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea 
ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu pri-
vire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în 
termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) 
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului; 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehi-
de, produs concentrat lichid. 
- cu inhibitori de coroziune; 
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv 
Expoziția: ≤ 30 min 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită 
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător 

557283
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3.2 Dezin-
fectarea 
suprafețe-
lor dispo-
zitivelor 
medicale ( 
suprafețe 
non critice )  
(ambalaj ≤ 
1 litru)

L/soluție 
de lucru

15
77

05
9

Dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale ( suprafețe 
non critice )  
Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă  EN 14476  
bactericidă, SM   EN 13727  
fungicidă,  SM EN 13624  
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, 
produs concentrat lichid. 
- cu inhibitori de coroziune; 
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompa dozator ori capac cu grada-
tie.  
Expoziția: ≤ 30 min 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită 
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 

525686
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4.1 Dezin-
fectarea și 
curățarea 
suprafețe-
lor și dis-
pozitivelor 
medicale 
(prin acti-
une meca-
nica)  
(ambalaj ≤ 
5 litru)

L/soluție 
de lucru

29
84

12
4

Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medica-
le (prin actiune mecanica) Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă  EN 14476 EN 16777 (conditii murdarie)  
bactericidă SR EN 13727  (conditii murdarie)  
fungicidă  SR EN 13624, 16615 (conditii murdarie)  
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. 
produs concentrat lichid. 
- cu inhibitori de coroziune; 
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv  
Expoziția: ≤ 15 min 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită 
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 

994708
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4.2 Dezin-
fectarea și 
curățarea 
suprafețe-
lor și dis-
pozitivelor 
medicale 
(prin acti-
une meca-
nica)  
(ambalaj ≤ 
1 litru)

L/soluție 
de lucru

14
75

70
2

Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă  EN 14476, EN 16777 (conditii murdarie)  
bactericidă SR EN 13727  (conditii murdarie)  
fungicidă  SR EN 13624, 16615 (conditii murdarie)  
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant - minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehi-
de. produs concentrat lichid. 
- cu inhibitori de coroziune; 
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu 
gradatie.  
Expoziția: ≤ 15 min 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită 
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător 
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Curatarea si 
Dezinfecția 
suprafe-
țelor și 
dispozitive 
medicale)

L/soluție 
de lucru 

29
03

40

Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medi-
cale)                                                                  Acțiunea dezinfectan-
tului: 
virucidă  EN 14476 (conditii murdarie, actiune limitata)   
bactericidă, SM EN 13727 +A2 , EN 16615(conditii mur-
darie)   
fungicidă,  SM EN 13624(conditii murdarie)   
levuricid EN 13624, 16615(conditii murdarie)   
Mycobactericid/Tuberculo-
cid EN 14348 (conditii murdarie)                                                                                                                                        
                                     Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant – minim  50%  din termenul total de 
valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic  
- produs concentrat /solid  
- Expoziția: ≤ 15 min 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită

1693650
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6.1 Curata-
rea si Dezin-
fecția su-
prafețelor și 
dispozitive 
medicale) 
(ambalaj ≤ 
5 litru)

Soluție 
GATA de 
lucru 

39
81

Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale)                                                            
Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă  EN 14476 ( virucida completa) EN 16775 ( condiții de 
murdarie ),  
SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie )   
Levuricid/fungicid EN 13624,  EN 16615 ( condiții de murdarie )  
Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) 
Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) 
Certificări: 
- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic  
- produs gata de utilizare                                                                                                                               
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv  
Expoziția: ≤ 15 min 
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 

364925

 24
45

50
00

-8

6

6.
2 

Cu
ra

ta
re

a 
si

 D
ez

in
fe

cț
ia

 s
up

ra
fe

țe
lo

r ș
i d

is
po

zi
ti

ve
 m

ed
ic

al
e)

 

6.2 Curata-
rea si Dezin-
fecția su-
prafețelor și 
dispozitive 
medicale) 
(ambalaj ≤ 
1 litru)

Soluție 
GATA de 
lucru 

55
75

Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale)                                                                                                        
Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă  EN 14476 ( virucida completa) EN 16775 ( condiții de 
murdarie ),  
SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie )   
Levuricid/fungicid EN 13624,  EN 16615 ( condiții de murdarie )  
Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) 
Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) 
Certificări: 
- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic  
- produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator                                                 
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv  
Expoziția: ≤ 15 min 
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 
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Dezinfecția 
suprafe-
țelor și 
dispozitive 
medicale) 
prin pulve-
rizare 

Soluție 
GATA de 
lucru 

22
46

7

Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin 
pulverizare                                                                Acțiunea dezin-
fectantului: 
virucidă  EN 14476, conditii de curatenie  
bactericidă, SM EN 13727 conditii de curatenie 
fungicidă,  SM EN 13624 conditii de curatenie 
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: alcool ( ex. Propa-
nol, etanol, etc., ) se permit produse adau-
gatoare – saruri cuaternare, coloranti,                                                                                                                                  
- Dotat cu pulverizator  
- produs gata de lucru  
Expoziția: ≤  5 min

2153087
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Dezinfecția 
suprafe-
țelor și 
dispozitive 
medicale 
Șervețele 

Bucată

11
26

50
0

Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale, Șervețe-
le                                                                               Acțiunea dezinfec-
tantului: 
virucidă  EN 14476 ( acțiune virucida completă)  
bactericidă, SM EN 13727  
Levuricida,  SM EN 13624, EN 16615 
Micobactericid/tuberculocid EN 14348  
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant - minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: alcool (etanol, pro-
panol) - se permit produse adaugatoa-
re : saruri cuaternare, coloranti, bifenol etc.                                                                                                                                   
- Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. 
- produs gata de lucru  
-Expoziția: ≤ 15 min 
- Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea eva-
porării.

1173438
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9.1 Dezin-
fectant cu 
detergent 
enzimatic 
pentru re-
procesare 
manuală 
și băi cu 
ultrasunet 
al instru-
mentelor 
(- ambalaj ≤ 
5 litri inclu-
siv )

L/soluție 
de lucru 

33
51

12

Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reproce-
sare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor                                                                                                                                   
                    Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                        
virucid EN 14476, EN 17111 virusi anvelopati (conditii de mur-
darie),   
bactericidă  EN 13727 , EN 14561 (conditii de murdarie),  
levuricid  EN 13624 EN 14562 (conditii de murdarie), 
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 
enzime),                                                                             - produs concentrat 
lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție.  
-expoziția (minut): ≤ 15min                                                                                                                                            
                                                                           - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv  
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită                                                                                                                                          
               Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător
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9.2 Dezin-
fectant cu 
detergent 
enzimatic 
pentru re-
procesare 
manuală 
și băi cu 
ultrasunet 
al instru-
mentelor 
(- ambalaj ≤ 
1 litru inclu-
siv )

L/soluție 
de lucru 

19
35

80

Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reproce-
sare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor                                                                                                                                   
         Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                        
virucid EN 14476, EN 17111 virusi anvelopati (conditii de mur-
darie),   
bactericidă  EN 13727 , EN 14561 (conditii de murdarie),  
levuricid  EN 13624 EN 14562 (conditii de murdarie), 
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 
enzime),                                                                             - produs concentrat 
lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție.  
-expoziția (minut): ≤ 15min                                                                                                                                            
                                                                           - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, 
dotat cu pompă de dozare, 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită                                                                                           
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător

193580
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10.1 Deter-
gent  enzi-
matic  neu-
tru pentru 
reprocesare 
manuala si 
automata a 
instrumen-
telor (nu 
necesita 
clatitor)
(- ambalaj ≤ 
5 litri inclu-
siv )

L/soluție 
de lucru 

40
71

0

Detergent  enzimatic  neutru pentru reprocesare manu-
ala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor)                                                                                                                                        
 Acțiunea detergentului :                                                                                                              
Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a 
prodului, fara EDTA si NTA 
Certificări: 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
-Produs concentrat lichid,                                                                                                                  
- Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 
enzime, surfactanți, pH‐ neutru.                           - Aplicație: 
imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata.  
Expoziția: ≤  5 min.                                                                                                                                             
                            - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv 
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită                                                                               
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
umează a fi de la un singur producător 
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10.2 Deter-
gent  enzi-
matic  neu-
tru pentru 
reprocesare 
manuala si 
automata a 
instrumen-
telor (nu 
necesita 
clatitor)
(- ambalaj ≤ 
1 litru inclu-
siv )

L/soluție 
de lucru 

18
09

0

Detergent  enzimatic  neutru pentru reprocesare manu-
ala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor)                                                                                                                                        
                                Acțiunea detergentului :                                                                                                              
Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a 
prodului, fara EDTA si NTA 
Certificări: 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
-Produs concentrat lichid,                                                                                                                  
- Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 
enzime, surfactanți, pH‐ neutru.                           - Aplicație: 
imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata.  
Expoziția: ≤  5 min.                                                                                                                                             
                            - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu dozator  
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită                                                                                                        
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător 

18090
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 5

5°
C

Dezinfec-
tant -Deter-
gent  
alcalin  pen-
tru mașinile 
de  
reprocesare 
automată a  
instrumen-
telor la  
temperaturi 
scăzute  
Temperatu-
ra maxima: 
55°C

L/soluție 
de lucru 

12
0

***Litri soluție de lucru***  
Detergent alcalin  pentru mașinile de reprocesare auto-
mată a instrumentelor la  
temperaturi scăzute. 
-Temperatura maxima: 55°C 
-Fără fosfați, EDTA și  NTA 
Acțiunea detergentului:                                                                                                       
Bactericid EN 13727, EN 14561 conditii de murdarie.  
Levuricid EN 13624, EN 14562 conditii de murdarie.  
Virucid EN 14476, EN 17111 conditii de murdarie.  
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită  
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12.1 Cu-
rațare si 
dezinfecția 
intrumente-
lor de nivel 
intermediar 
(pre‐sterili-
zare). Acid 
peracetic, 
pînă la 6 kg

L/soluție 
de lucru 

10
17

53

Curațare si dezinfecția intrumente-
lor de nivel intermediar (pre‐steriliza-
re)                                                     Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                                             
Bactericid  EN 13727 / EN 14561 (condiții de murdărie),  
Levuricid conform EN 13624 / EN 14562 (condiții de mur-
dărie),  
Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 
14562 (condiții de murdărie),   
Virucid conform EN 14476 / EN 17111 (condiții de murdă-
rie). 
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic – Ph neutru în diluție  
- produs concentrat /solid                                                                                                                                            
                   -pînă la 6 kg 
Expozitie 60 min.                                                                                                                                             
       Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită   
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător 

339177
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12.2 Cu-
rațare si 
dezinfecția 
intrumente-
lor de nivel 
intermediar 
(pre‐sterili-
zare). Acid 
peracetic, 
pînă la 2 kg

L/soluție 
de lucru 

18
91

80

Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐
sterilizare)                                                  Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                                       
Bactericid  EN 13727 / EN 14561 (condiții de murdărie),  
Levuricid conform EN 13624 / EN 14562 (condiții de murdărie),  
Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 14562 (con-
diții de murdărie),   
Virucid conform EN 14476 / EN 17111 (condiții de murdărie). 
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic – Ph neutru în diluție  
- produs concentrat /solid                                                                                                                                            
                   -pînă la 2 kg 
Expozitie 60 min.                                                                                                                                             
            Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită                                                                                                                                          
      Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează 
a fi de la un singur producător 

630600
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13.1 Solu-
ție pentru 
sterilizarea 
chimică 
a instru-
mentelor și 
endoscoa-
pelor, pînă 
la 6 kg

L/soluție 
de lucru 

85
26

1

Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoa-
pelor                                                           Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                                        
Bactericid  EN 13727 / EN 14561 ,  
Levuricid conform EN 13624 / EN14562 , 
 Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 14563  
 Virucid conform EN 14476 / EN 17111, ( minim 2 spori) 
Sporicid conform EN 17126  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat 
pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la 
ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la 
AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contrac-
tante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție                                                                                           
- pînă la 6 kg 
. Expozitie 15 min. 
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 

426305
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13.2 Solu-
ție pentru 
sterilizarea 
chimică 
a instru-
mentelor și 
endoscoa-
pelor, pînă 
la 2 kg

L/soluție 
de lucru

76
31

2

Soluție pentru sterilizarea chimi-
că a instrumentelor și endoscoape-
lor                                            Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                                   
Bactericid  EN 13727 / EN 14561 ,  
Levuricid conform EN 13624 / EN14562 , 
 Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348 / EN 
14563  
 Virucid conform EN 14476 / EN 17111, ( minim 2 spori) 
Sporicid conform EN 17126  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție                                                                                           
- pînă la 2 kg 
. Expozitie 15 min.                                                                                                                                             
       Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită                                                                                                                                          
    Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător 

381560
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Sterilizarea 
chimica 
rapida a 
instrumen-
telor si 
endoscoa-
pelor, solu-
tie valabila 
minimum 7 
zile

Solutie 
gata de 
lucru 

25
00

Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si 
endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile                                                                                                                                             
         Actiunea dezinfectantului:                                                                                                                                
                           Bactericid  EN 13727 / EN 14561 conditii de 
curatenie , 
 Levuricid EN 13624 / EN14562 conditii de curatenie  
 Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 / EN 14563 condi-
tii de curatenie,                                                                              Viru-
cid  EN 14476 / EN 17111 /conditii de curatenie,  
Sporicid EN 17126  conditii de curatenie.  
Certificări: 
-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozi-
tivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul 
dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se 
va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezen-
tarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 
zile de la solicitare autorității contractante)  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
restant la livrare minim 7 zile 
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă: acid peracetic                                                                                                                                        
           - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv 
Expozitie 5 min.

416667
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15.1 Dez-
infecţia 
igienică 
(expoziția 
≤ 30 sec.) 
a mâinilor, 
pe baza 
de etanol, 
izopropilic, 
n-propanol 
 (ambalaj ≤ 
1 litru)

Soluție 
gata de 
lucru 

13
45

2

Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.)  a mâi-
nilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol                                                                                                                                       
                   Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                                                
       virucidă: EN 14476  
bactericidă:  EN 13727, EN 1500                                                                                                             
Micobactericida: EN 14348 .                                                                                                                                                
                fungicidă EN 13624:  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru 
Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsu-
lui; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- dotat cu dozator 
- pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) 
- produs lichid/gel; 
- produs gata pentru ultilizare 
- nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: 
uscarea pielii                                            - ambalaj ≤ 1 litru 
Expoziția: 
Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.)  
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 
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15.2 Dez-
infecţia 
igienică 
(expoziția 
≤ 30 sec.) 
a mâinilor, 
pe baza 
de etanol, 
izopropilic, 
n-propanol 
 (ambalaj ≤ 
5 litri)

Soluție 
gata de 
lucru 

10
36

6

Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.)  a mâi-
nilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propa-
nol                                                                                                                                                                                                                                                               
Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                                                
                   virucidă: EN 1447
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
           
bactericidă:  EN 13727, EN 1500                                                                                                             
Micobactericida: EN 14348 .                                                                                                                                                
                fungicidă EN 13624:  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru 
Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsu-
lui; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) 
- produs lichid/gel; 
- produs gata pentru ultilizare 
- nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: 
uscarea pielii                                            - ambalaj ≤ 5 litri  
Expoziția: 
Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.)                                                                                                           
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 

1295750
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16.1 Dez-
infectia 
igienica si 
chirurgicala  
pe baza de 
etanol, gel 
1L

L/gel

67
49

Dezinfectia igienica si chirurgicala  pe baza de etanol, gel                                                                                    
Acțiunea dezinfectantului:  
virucidă: EN 14476 actiune virucida completa,  
bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA),  EN 1500, EN 
12791,  
Micobactericida: EN 14348 .                                                                                                                                                
                fungicidă EN 13624:  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională 
pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea 
ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a 
produsului; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant - minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- dotat cu dozator 
- pe baza alcool 70-85% (se admit substanțe adăugătoa-
re) 
- produs gel, ambalaj 1 litru; 
- produs gata pentru ultilizare 
- nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de 
umectare: uscarea pielii 
Expoziția: 
Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) 
Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.)  
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător 
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16.2 Dez-
infectia 
igienica si 
chirurgicala  
pe baza de 
etanol, gel 
5L

L/gel

48
20

Dezinfectia igienica si chirurgicala  pe baza de etanol, gel                                                                 
Acțiunea dezinfectantului:  
virucidă: EN 14476 actiune virucida completa,  
bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA),  EN 1500, EN 
12791,  
Micobactericida: EN 14348 .                                                                                                                                                
                fungicidă EN 13624:  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională 
pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea 
ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a 
produsului; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant - minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- pe baza alcool 70-85% (se admit substanțe adăugătoa-
re) 
- produs gel, ambalaj -5 L; 
- produs gata pentru ultilizare 
- nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de 
umectare: uscarea pielii 
Expoziția: 
Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) 
Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.)                                                                                            
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot 
urmează a fi de la un singur producător 

602500
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17.1 Dez-
infectia 
igienica si 
chirurgicala 
pe baza de 
Propanol, 
lichid ≤5L

Soluție 
GATA de 
lucru / L

29
20

Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, li-
chid,                                                                    Acțiunea dezinfectantului :                                                                                                       
Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa  
Bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA), EN 12791, EN 1500                                                                                                            
Micobactericida: EN 14348 .                                                                                                                                                
                Fungicidă EN 13624  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru 
Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsu-
lui; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- pe baza propanol (se admit substanțe adăugătoare) 
- produs lichid; 
- produs gata pentru ultilizare 
- nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: 
uscarea pielii                                                - ambalaj ≤ 5 litri  
Expoziția: 
Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) 
Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.)  
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 
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17.2 Dez-
infectia 
igienica si 
chirurgicala 
pe baza de 
Propanol, 
lichid  1L

Soluție 
GATA de 
lucru / L

20
97

5

Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol, 
lichid                                                Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                   
Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa  
Bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA), EN 12791, EN 1500                                                                                                            
Micobactericida: EN 14348 .                                                                                                                                                
                Fungicidă EN 13624  
Certificări: 
Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce 
confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat 
altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru 
Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau origi-
nal - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Parti-
cipantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsu-
lui; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la 
livrare restant -  minim 50%  din termenul total de valabilitate 
indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
Cerinţe tehnice: 
- dotat cu dozator 
- pe baza propanol (se admit substanțe adăugătoare) 
- produs lichid; 
- produs gata pentru ultilizare 
- nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: 
uscarea pielii                                                - ambalaj 1 litru  
Expoziția: 
Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) 
Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.)                                                                                                                        
Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a 
fi de la un singur producător 

2621875
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Săpun li-
chid dezin-
fectant pen-
tru măini 
chirurgical, 
Clorhexi-
dina

Litri

45
50

Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clor-
hexidina                                     Acțiunea dezinfectantului:   
  - virucidă EN 14476  
- bactericidă EN 13727, EN 1499, EN 12791,  
-  Levuricid EN 13624  
Certificări:                                                                                                                                          
               
 Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator 
ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ 
acreditat altul decît laboratorul producătorului; 
- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională 
pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea 
ofertelor;  
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie 
sau original - în limbă de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului; 
- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a 
produsului; 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului. 
- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate 
la livrare restant -  minim 50%  din termenul total de vala-
bilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .  
 Cerinţe tehnice:                                                                                                                                         
      - dotat cu pompă dozator - pe baza Clorhexidina nu 
mai putin de 4%                                                               - sapun 
lichid antimicrobian pentru măini utilizat prin frecare;   
- pH  neutru                                                                                                                                        
- - produs gata pentru ultilizare                                                                                                                                 
- nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți 
și saruri cuaternare, să conțină  în compoziția chimica 
substanțe protectoare pentru pielea sensibilă                                                 
 -Expoziția: ≤  5 min                                                                                                                           

473958

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție      27 708 682 lei 

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
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Alte informații:

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

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 

(listă suplimentară 24)          

     Din 28.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂ-
TATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail BOTICA Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform 
necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 
2022 (listă suplimentară 24)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Cantitatea 
Unitate de 
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

1

Mașină de 
anestezie 
(caracteris-
tici avan-
sate)

2 bucăți

Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 

Descriere
Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele 

anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului 
chirurgical

Parametru Specificaţia

Prize de gaz O2,  Aer

Display mașina de anestezie

touch screen

≥15”, color TFT sau LCD

Debitmetre

tipul electronice

gaz O2, Air

gama, L/min  ≥ 0 - 15

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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Vaporizator

tip vaporizator accep-
tate

Izofluran obligatoriu

Sevofluran obligatoriu

Halothan obțional

Enfluran obțional

număr de vaporizatoa-
re instalate la dipozitiv

≥ 2 unități da

Izofluran da

Sevofluran da

interlock da

sistem de absorbție da

Mecanisme 
de siguranță

siguranța O2 acustică, vizuală

siguranță de amestec hipoxic da

Ventilator 
automat

tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal

moduri de ventilație Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, 
PSV, SIMV, PS, CPAP

Funcționalitate de anestezie cu debit 
scăzut inclusă DA

Funcționalitate de recrutare automată a 
plămânilor inclusă DA

mecanism electronic de amestec a ga-
zelor (mixer) da

volumul Tidal, ml 5-1500

frecvența respirației/minut 5 - 100

fluxul inspirator, L/min ≥ 3-40

raportul I:E minim 4:1 la 1:8

pauză de inspirație da

limita de presiune, cmH2O ajustabilă, ≥ 0-70 

PEEP, cmH2O ≥ 0-30

Sistem de autodiagnostic 

testare la scurgeri, testarea cir-
cuitelor respiratorii, complianța, 
alimentarea cu gaz, verificarea 

tuturor sistemelor

AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da

Sistem de management al consumului de agent ane-
stezic da

Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din 
meniu da

Circuitul 
pneumatic 
de ventilare 
a pacinetului

cu funcție de incălzire a amestecului 
gazos da

port auxiliar ieșire a amestecului gazos da
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Parametri 
monitorizați 
și afișați pe 
display

Presiunea de aer

Alarmă de 
înaltă presi-
une

da

Alarma presi-
une subatmo-
sferică

da

Continuarea 
alarma presi-
une

da

Presiune scă-
zută / apnee da

Alte alarme 
de presiune da

Volumul expirator / flux da

Volumul minut,  l/min da

Concentrația de O2
Alarmă apnea da

Timp de răs-
puns, sec <30

Concentrația de   CO2 alarmă apnee da

Monitorizare agent

Tipul de 
agenți

Obligatoriu: isofluran, sevofluran;                       
Obțional:Enfluran, Halothan. 

Auto indenti-
ficarea gaze-
lor anestezice

da

Alarmă 
concentrare 
agent

da

Determinarea  
și afișarea 
valorii MAC

da

spirometria da

Modulul de 
gaze

încorporat la mașina de anestezie da

determină concentrațiile de gaze: O2, 
CO2, agenți anestezici da

Celulă determinare O2 tip paramagne-
tic da

Monitorul 
pentru afișa-
rea funcțiilor 
vitale

display 
≥15”, color 
TFT sau LCD da

touch screen da

monitor dedicat vizualizării funcțiilor 
vitale da

braț de fixare a monitorului din laterală 
pe mașină de anestezie da

imprimantă termică încorporată da

baterie internă reîncărcabilă da

interfață de cominicare cu altele da
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Modulele he-
modinamice 

incluse

Electro-cardio-grama 
(ECG)

frecvența 
cardiacă da 

traseul ECG da

analiza și 
măsurarea 
segmentui ST

da 

determinarea 
cel puțin 20 
de aritmii 

da

Puls-oximetria (SpO2)

fotopletismo-
grafia da

valoarea 
SpO2 da

indicile de 
perfuzie da

Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) da

Respirația (impendanța transtoracică) da

Temperatura pe 2 canale da

Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 
canale da

Modul de monitorizare BIS (bispectral 
index) sau modul de monitorizarea 
obiectiva a profunzimii blocului neu-
ro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT)

da

Alarme prioritare 3

Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz

Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc da

Baterie in-
ternă 

reîncărcabilă da

autonomie de lucru ≥ 1.5h da

Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc da

Frînă centralizată/descentralizată pentru fixarea apa-
ratului da

Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar

Accesorii

Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer com-
primat 1 buc.

Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc.

Circuit de 
ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set.

Plămîn de 
test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc.

Senzor de 
flux Reutilizabil ≥ 2 buc.

Filtru anti-
bacterial Adult, unică utilizare ≥ 200 buc.

Accesorii 
modul de 
gaz

Adult   ≥ 2 set.

Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2 buc.

Senzor ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc.
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Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 108 334  lei   

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

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere protejate sau acesta poa-
te fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capaci-
tatea de exercitare a activității profesionale; capa-
citatea economică și financiară; capacitatea tehni-
că și/sau profesională;  standarde de asigurare a 
calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 Buc.

Manșete 
NIBP

Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc.

Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc.

Senzor de 
temperatură Adult, reutilizabil ≥ 2 buc.

Cablu de in-
terconectare 
senzor IBP 

Adult, reutilizabil ≥ 1 buc.

Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 10 buc.

Accesorii 
necesare de 
functionare 
a modulului 
BIS sau TOF/ 
NMT

Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc.
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabile, implanturi neurochirurgicale și instrumentar medical pentru serviciul Ne-
urochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

Din 25.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂ-
TATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziționarea consumabile, implanturi neurochirurgicale și 
instrumentar medical pentru serviciul Neurochirurgie con-
form necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pen-
tru anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

Lot Denumire lot Descriere U/m Cantitatea Valoarea 
estimativă

1 Cusca ACIF lungimea 14-15 mm lătimea 12-14 mm înăltimea 5-6-7 mm 
Caracteristicile: suprafata superioară si inferioară dintată ; Con-
tine dispozitiv pentru fixarea cageului in corpurile adiacente 
(suruburi sau lama rotanta) compatibil CT si RMN ; Material: 
cusca - polimer biocompatibil PEEK; suruburi sau lama - aliaj 
din titan; În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucți-
unea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea 
specialiștilor în centre de referință specializate a producătoru-
lui pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen 
de o lună de la solicitare.

buc 10 66 000

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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Set de 
instrumente

Gratuit in folosinta. Componenta 
minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. maner 
–cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare 
marime a cageului – 1buc 4. dispozitiv pentru distractie intre 
doua corpuri vertebrale – 1buc 5. pinuri pentru dispozitiv de 
distractie – 4buc 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiști-
lor în centre de referință specializate a producătorului pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în 
termen de o lună de la solicitare.

set 1 0

2 Surub pedicular 
monoaxial cu brat 
lung preasamblat cu 
piulita de blocare

diametru 4.5, 5.5, 6.5mm, lungimea 35-50mm, fixare pe tija 6.0-
7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superio-
ara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 
diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj 
din titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - In-
struirea specialiștilor în centre de referință specializate a pro-
ducătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare.

buc 20 30 000

Surub pedicular 
poliaxial cu brat 
lung preasamblat cu 
piulita de blocare

diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 35-50mm 
fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in 
treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpu-
lui surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj 
din titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - In-
struirea specialiștilor în centre de referință specializate a pro-
ducătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare.

buc 180 270 000

Set de 
instrumente. 
Instrumentatie 
pediculara toraco- 
lombara

Gratuit in folosinta. Componenta 
minima a setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava 
pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamo-
metrica – 1buc. 
4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. 
compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale 
– 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. 
maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 
10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 
12. prob pedicular incovoiat – 
1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. man-
er-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 
17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv- bender 
pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei 
in plan sagital in situ – 2buc 
20. cheia pentru cross-link – 1buc 
21. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 22. cheia 
pentru scurtarea bratului lung al surubului 
– 1buc 23. tepusa pentru penetrarea stratului cortical – 1buc 
24. maner- cheia pentru impingere tijei – 1buc 
25. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 26. tarod cu diametru 
5.0mm 
– 1buc 27. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tra-
dusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de 
referință specializate a producătorului pentru produsele care 
nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.

set 2 0
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3 Tija toracolombara 
100mm Ti

Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 100mm un capăt hexagonal 
compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Materi-
al: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a 
producătorului pentru produsele care nu au fost folosite ante-
rior, în 
termen de o lună de la solicitare.

buc 26 13 000

  Tija toracolombara 
150mm Ti

Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 150mm un capăt hexagonal 
compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Materi-
al: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a 
producătorului pentru produsele care nu au fost folosite ante-
rior, în termen de o lună de la solicitare.

buc 18 10 800

Tija toracolombara 
200mm Ti

Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 
200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare 
nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tra-
dusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațion-
ală (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre 
de referință specializate a producătorului pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la so-
licitare.

buc 24 16 800

  Tija toracolombara 
200mm CoCr

Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal 
compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Materi-
al:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.

Consistenta tare p/u diformitati. În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de 
referință specializate a producătorului pentru produsele

care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la so-
licitare.

buc 2 2 600

Set pentru 
taierea tijei

Gratuit în folosință. Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are 
orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu 
diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm.  În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în lim-
ba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/
Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință 
specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.

set 2 0

4 Cusca TLIF Posibilitatea menevrarii poliaxiale in spatiu discal pe inserter 
varianta neutra si lordotica lungimea 30-35 mm înăltimea 7-9-
11-13-15 mm suprafata superioară si inferioară dintată; com-
patibil CT si RMN; forma “banana sau rinichi” cu spatiu central 
gol; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan. 
În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiști-
lor în centre de referință specializate a producătorului pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în

termen de o lună de la solicitare.

buc 10 68 000
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Set de instrumente Gratuit in folosinta. Componenta minima setu-
lui: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc 2. maner 
–cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pent-
ru fiecare marime a cageului – 1buc 4. chiureta discala 
– 1buc 5. reamer discal ascutit pentru fiecare marime a ca-
geului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare marimea 
cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc. În ofertă se va indica cod-
ul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în 
limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (En-
gleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de 
referință specializate a producătorului pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la so-
licitare.

set 1 0

5 Tube mesh (cilindru 
din plasa pentru 
protezarea corpului 
vertebral)

Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de 
la 1.0mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan  În ofertă 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tra-
dusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de 
referință specializate a producătorului pentru produsele

care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la so-
licitare.

buc 4 22 800

Set de instrumente Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru 
taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă lim-
bă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - In-
struirea specialiștilor în centre de referință specializate a pro-
ducătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare.

set 1 0

6 Placa cervicala 
anterioara

Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT сi RMN; 
Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - In-
struirea specialiștilor în centre de referință specializate a pro-
ducătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare.

buc 10 20 000

Suruburi cervicale 
anteriore

Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT сi RMN; 
Material: aliaj din titan. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - In-
struirea specialiștilor în centre de referință specializate a pro-
ducătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare.

buc 50 7 500

Set de instrumente Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de 
stelirizare speciala – 1buc 2. tava pentru suruburi cervicale – 
1buc 3. detinator de placa cervicala – 1buc 4. bender pentru 
placa cervicala – 1buc 5. burgiu – 2buc 6. ghid pentru tarod si 
burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri si burghiuri paralele 
-1buc 8. dispozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 
9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator 
de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc. * În 
ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiș-
tilor în centre de referință specializate a producătorului pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună 
de la solicitare.

set 2 0
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7 Ciment radiopac de 
viscozitate inalta 
PMMA. 
Pentru vertebro-
plastie si augmen-
tarea suruburilor 
pediculare

PMMA radiopac, Viscozitate înaltă, special pentru proceduri 
spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi 
per gram. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucți-
unea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea 
specialiștilor în centre de referință specializate a producătoru-
lui pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen 
de o lună de la solicitare.

buc 4 10 000

8 Sistem pentru 
vertebroplastie si 
prelevarea intraop-
eratorie a biopsiei 
vertebrale

 Set steril. Componenta minima setului: Diametru 8G, 11G, 
13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula 
pentru biopsie. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a 
producătorului pentru produsele care nu au fost folosite ante-
rior, în termen de o lună de la solicitare.

buc 8 19 200

9 Proteza expandabila 
pentru vertebroec-
tomie in reg cervi-
cala sau toraco-lom-
bara 

Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, 
sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea 
stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. 
Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul 
sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. 
Compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tra-
dusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațion-
ală (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre 
de referință specializate a producătorului pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la so-
licitare.

buc 4 80 000

Set de instrumente Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1  trusa de 
sterilizare speciala – 1buc 2. instrument de expandare manuala 
- 1 buc 3. maner – cheia pentru implantare - 1 buc 4. instru-
ment de deblocare a implantului - 1buc 5. trialuri pentru fie-
care marime a protezei. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - In-
struirea specialiștilor în centre de referință specializate a pro-
ducătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare.

set 1 0

10.1 Dril manual cu ac-
cesorii

1 buc. - Dril manual din oțel inoxidabil, reutilizabil. Neste-
ril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  

 Bucată  1 10200

10.2 1 buc - Accesoriu de extenzie al drilului manual, com-
patibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confir-
mată prin certificat de la producător. 

Bucată 1 2700

10.3 1 buc. - Cutter Hudson 13mm compatibil cu drilul din lot; 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la 
producător. 

Bucată 1 5000

10.4 1 buc. - Cutter Hudson 16mm compatibil cu drilul din lot; 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la 
producător. 

Bucată 1 5000

10.5 1 buc. - Burghiu Cushing plat 14mm compatibil cu drilul 
din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat 
de la producător. 

Bucată 1 3600
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11 Sârmă tip Olive-
crona

Sarma tip Olivecrona 1,2mm cu lungimea 500mm, din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului 
în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător. 

Bucată 45 18900

12 Conductor maleabil Conductor maleabil lungime 350mm; din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril.  

Bucată 10 18000

13 Raspator cu lama 
curbata 

Raspator cu lama curbata 17mm, lungime 210mm, 
cu suport pentru degete; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

Bucată 1 4300

14 Raspator cu lama 
dreapta

Raspator cu lama dreapta, trapezoidala 16mm, 
lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutiliza-
bil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  

Bucată 2 2500

15 Disector #1 bifunc-
tional

Disector #1 bifunctional, usor curbat, cu capete cupa/lin-
gurita; ascutit/bont, lungime 175mm; din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  

Bucată 2 9600

16 Disector adulti Disector adulti, cu partea de lucru flexibila, varf 
7mm; lungime 195 mm; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

Bucată 1 4500

17.1 Set ciupitoare, câte 
o unitate, inclusiv 
suport-cadru

Ciupitor de os KERRISON, drept, mușcătura sus 130°, 
vîrf 5,00 mm, lățimea deschiderii 12,00 mm, nedeta-
șabil, fără ejector, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil,  
material inox medical, duritatea metalului in limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. 

set 1 300000

17.2 Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătu-
ra sus - 2,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 
200 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox me-
dical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC. 

1

17.3 Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 
3,00 mm, nedetașabil, fără ejector,  lung. 200 mm, nesteril, 
reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la produ-
cator..

1

17.4 Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm, 
lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox me-
dical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producator. 

1

17.5 Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 4,00 
mm,  lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox 
medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producator. 

1

17.6 Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm,  
lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox medi-
cal, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producator. 

1
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17.7 Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm,  
lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil,  material 
inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.

1

17.8 Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 mm,  lung. 
155 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox medical, fără 
latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirma-
tă prin certificat de la producator. 

1

17.9 Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 4,00 x 14,00 
mm,  lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox 
medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 
HRC confirmată prin certificat de la producator. 

1

17.10 Ciupitor KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 
5,00 mm, fără ejector, deschiderea 12,00 mm; lung. 180 
mm, nesteril,  reutilizabil, material inox medical, fără latex, 
duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producator..

1

17.11 Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-re-
flecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura 
sus - 2,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, 
lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox me-
dical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producator. 

1

17.12 Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-re-
flecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus 
- 3,00 mm, deschiderea 10,00 mm; fin, cu ejector, 
lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil,  material inox me-
dical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producator. 

1

17.13 Ciupitor KERRISON detasabil,  placat cu aliaj anti-reflec-
ție de culoare neagra,  130 grade, mușcătura sus - 4,00 
mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, 
nesteril, reutilizabil,  material inox medical, fără latex, 
duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producator. 

1

17.14 Ciupitor KERRISON, muscatura 90 grade sus, nedetasabil, 
fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 180mm; fără 
ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  

1

17.15 Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nede-
tasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 
180mm;fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Ne-
steril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirma-
tă prin certificat de la producător. 

1

17.16 Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasa-
bil, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, lungime 230mm; 
fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duri-
tatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător. 

1

17.17 Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasa-
bil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 230mm; 
fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duri-
tatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător..

1
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17.18 Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasa-
bil, fălci 4,0mm cu deschidere 12mm, lungime 230mm; 
fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duri-
tatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător. 

1

17.19 Ciupitor de os Caspar, muscatura sus, 150 grade, fălci 3,0 x 
12mm, lungime de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reu-
tilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător. 

1

17.20 Ciupitor de os Caspar, drept, fălci 3,0 x 12mm, lungime 
de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producător. 

1

17.21 Suport-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containe-
re, mărimi 240 x 225 x 160mm (±10 mm), compatibil cu 
containerele aflate in dotare de dimensiunea 592 x 274 x 
187 mm, nesteril, reutilizabil, din oțel inoxidabil.

1

18.22 Container pentru 
stocarea și steriliza-
rea instrumentelor

Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, 
dimensiuni totale: 590x 270 x 185mm (+/- 4mm). Contai-
ner-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a 
nu reține reziduuri și pentru a nu impiedica stocarea pe 
polițe, inclusiv 1 coș perforat, înălțime minim 100mm, 
compatibil cu containerul, din oţel inox. Capac separat 
pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil 
pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proemi-
nente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, 
cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile 
de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării 
accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audi-
bil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte 
pentru minim 5.000 cicluri de sterilizare, garanţia de steri-
lizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin decla-
rația producătorului. Etichete de aliminiu incluse pentru 
înscrierea denumirii secției specializate.  Sigilii împotriva 
deschiderii neautorizate, inclusiv indicator de sterilizare - 
1000 bucăți.

bucată 1 35000

19

Sistem Caspar, 
pentru retracția 
țesuturilor moi, în 
cadrul intervențiilor 
chirurgicale în re-
giunea cervicală a 
coloanei vertebrale 
prin acces anterior.  

Sistem de retractor spinal cu mânere modulare, cu șurub 
rotativ tip fluture, in set cu lame codificate color, semi-ra-
diolucente, constand din: 
1.suport cu capac- 1 
2.retractor de bază pentru retractie transversala, balama 
dubla tip fluture- 1 
3.retractor de bază pentru retractie cranian-caudala, 
balama dubla -1 
4.retractor pentru retragere pe mai multe niveluri - 1 
5.mânere retractor 2 
6.rigla pentru adancime - 1 
7.Lame fenestrate, dintate, din titan, latime 19 mm, 
adancime de la 25 pana la 60 mm, pasul 5 mm, 8 perechi 
de lame.  
8.Lame fenestrate, bonte, din titan, latime 19 mm, adan-
cime de la 25 pana la 60 mm, pasul 5 mm, 8 bucati. 

SET 1 256000

20.1
Set spatule cere-
brale, câte o unitate

Spatula plata, maleabila, latime x lungime 
12mmx200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. 

set 1 2000

22.2

Spatula cerebrala plata, maleabila, latime x lungime 
12mmx200mm, capăt dublu, serată încrucișat; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. 

1

21.3 Spatula plata, maleabila, latime x lungime 
17mmx200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil.

1
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22 Retractor autoex-
pandabil

Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti semi 
ascutiti, lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reu-
tilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-
48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 1 4200

23 Retractor autoex-
pandabil

Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti ascutiti, 
lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător. 

bucată 1 4200

24 Retractor autoex-
pandabil

Retractor autoexpandabil, cu lacat, angular; 3x3 din-
ti bonti, lungime 130mm; din oțel inoxidabil, reu-
tilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-
48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 2 10400

25 Canula de aspiratie Canula de aspiratie de precizie inalta, curbata, maleabi-
la, design conic, cu stilet; 9Fr; lungimea de lucru 115mm; 
diam 3,0mm, lungime totala 180mm; din oțel inoxida-
bil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 1 3900

26 Mainer bisturiu #4 Mainer bisturiu #4, mainer cu amprente, lungime 135m; 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la 
producător.  

bucată 1 250

27 Mainer bisturiu #7 Mainer bisturiu #7, mainer plat, lungime 160mm; din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului 
în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  

bucată 1 320

28 Foarfece de disec-
ție 

Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram, cur-
bate, strat anti-reflecție de culoare neagră, bont/bont, 
lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi 
specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material 
oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. 

bucată 3 21600

29 Foarfece supercut 
curbate

Foarfece de disecție supercut curbate, lun-
gime 180mm, lame microtom edge, mâ-
nere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limi-
tele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 2 3400

30 Foarfece supercut 
drepte

Foarfece  de disecție supercut drepte, fine, lun-
gime 145mm, lame microtom edge, mâ-
nere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limi-
tele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 2 3000

31 Foarfece cu lame 
tesite drepte

Foarfece de disecție cu lame tesite, drepte, bont/
bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 1 1080

32 Foarfece cu lame 
tesite uțor curbate

Foarfece de disecție cu lame tesite, usor curbate, 
bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-
58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 1 1200
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33 Forceps de disecție Forceps de disecție standard, drept, serat, lungi-
me 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Ne-
steril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 2 1140

34 Forceps de disecție Forceps de disecție, fin, drept, serat, lungi-
me 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Ne-
steril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 1 570

35 Ciupitor de os cu 
arc (very strong)

Ciupitor de os cu arc, curbat, cu dubla actiune, lungime 
240mm, fălci 8,0mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Ne-
steril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirma-
tă prin certificat de la producător. 

bucată 2 28400

36 Ciupitor de os cu 
arc (very strong)

Ciupitor de os cu arc, lateral angular, cu dubla actiune, 
lungime 240mm; fălci 6,8mm, din oțel inoxidabil, reutili-
zabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător. 

bucată 2 28400

37 Ciupitor de os usor 
curbat

Ciupitor de os usor curbat, cu dubla actiune, triplu articu-
lat, falci drepte 8,0mm; lungime 360mm; din oțel inoxi-
dabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. 

bucată 1 24200

38 Ciupitor de os 
drept

Ciupitor de os drept, cu dubla actiune, triplu articulat, 
falci curbate; lungime 200mm; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător. 

bucată 2 26000

39 Ciupitor Lempert 
drept

Ciupitor Lempert drept, falci drepte 2,0mm; lungime 
165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat 
de la producător. 

bucată 1 5200

40 Ciupitor MEAD 
curbate

Ciupitor MEAD curbate, falci 2,0mm; lungime 165mm; din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în li-
mitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  

bucată 1 4800

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
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Alte informații:

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

Trimestru IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.19 din 30 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
IDNO 1007600001506
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Numărul de telefon/fax +373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04
Adresa de e-mail ale autorității contractante rector@adm.utm.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://utm.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Esenia Turchin

+373 22 23-51-59 / +373 78 80 97 08

esenia.turchin@adm.utm.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

1. https://mtender.gov.md/

2. h t t p s : / / u t m . m d / b l o g / c a t e g o r y / a n u n t u -
ri-de-achizitionare/

3. esenia.turchin@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție Publică de învățământ superior 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Denumirea obiectului Adresa Cantita-

tea
Nr. containere Valoarea estima-

tă, lei fără TVA

LOT 1 Cămine

1.1 Căminul nr.1 str.Studenţilor,1 360

704.150,00

1.2 Căminul nr.2 str.Studenţilor, 7/1 474

1.3 Căminul nr.10 str.Studenţilor,5 160

1.4 Căminul nr.12 str.Studenţilor, 7/2 150

1.5 Căminul nr.13 str.Studenţilor, 3/1 142

1.6 Căminul nr.8 str.Florilor,4a 140

1.7 Căminul nr.9 str.Florilor,4b 160

mailto:rector@adm.utm.md
https://utm.md/
mailto:esenia.turchin@adm.utm.md
https://mtender.gov.md/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
mailto:esenia.turchin@adm.utm.md
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1.8 Căminul nr.3 str.CuzaVodă, 10 176

1.9 Căminul nr.4 str.Cuza-Vodă,10 130

1.10 Căminul nr.5 str.Cuza-Vodă,12 50

1.11 Căminul nr.6 str.Cuza-Vodă,12 150

1.12 Căminul nr. 21/1 str. Mircești, 21/1 72

1.13 Căminul nr. 21/2 str. Mircești, 21/2 33

1.14 Căminul nr. 21/3 str. Mircești, 21/3 78

1.15 Căminul nr. 21/4 str. Mircești, 21/4 90

1.16 Căminul nr. 22/1 A str. Mircești, 22/1 A 160

1.17 Căminul nr. 22/1 B str. Mircești, 22/1 B 170

1.18 Căminele 22/2 A str. Mircești, 22/2 A 41

1.19 Căminul nr. 22/2 B str. Mircești, 22/2 B 82

1.20 Căminul nr. 22/3 A str. Mircești, 22/3 A 51

1.21 Căminul nr. 22/3 B str. Mircești, 22/3 B 80

1.22 Căminul nr. 22/4 A str. Mircești, 22/4 A 93

1.23 Căminul nr. 22/4 B str. Mircești, 22/4 B 11

1.24 Căminul nr. 3  A str. Gr. Vieru 10 148

1.25 Căminul nr. 4  A str. Pușkin 39 152

LOT 2 Corpuri de studii

2.1 Corpul studii nr.1 bd.Ștefan cel Mre, 168 1,1m³ 2/săptămînă 1

275.270,00

2.2 Corpul  studii nr.2 str.31 August, 78 1,1m³ 4/săptămînă 1

2.3 Corpul studii nr.3,5,6 str.Sergiu Rădăuţanu, 5 1,1m³ 1/săptămînă 1

2.4 Corpul studii nr.9 bd.Dacia, 39 1,1m³ 2/săptămîna 1

2.5 Corpul studii nr.10 bd.Dacia, 41 1,1m³ 2/săptămînă 1

2.6 Corpul studii nr.11 str.S.Rădăuţanu, 11/1 1,1m³ 1/ săptămînă 1

2.7 Uzina Etalon str.Burebista, 7 1,1m³ 2/săptămînă 2

2.8 Colegiu Tehnic str.Voluntarilor, 1 1,1m³ 2/lună 1

2.9 Complexul Sportiv str.Studenţilor 2/2 1,1m³ 1/săptămînă 1

2.10 Campusul Agrar str. Mircești, 48 0,75 m³ 1/săptămînă 4

2.11 Campusul Agrar str. Mircești, 54, 56 0,75 m³ 1/săptămînă 4

Valoarea estimativă totală constituie 979.420,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateli-
ere protejate sau acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adju-
decarea contractului: Prețul cel mai scăzut 
și corespunderea parametrilor solicitați.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.24/2022 din 03.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a 
străzilor din interiorul cartierelor din mun.Bălți, 

conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți    (5 
loturi)

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1659528494879
Data publicării: 03/08/2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659528494879?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-24/2022 din 24.08.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA ”Drumuri Bălți”
IDNO 1003602008028
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun. Bălţi, str. Decebal 13
 drumuribalti@inbox.ru   tel. +373 69401645

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659528494879?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659528494879?tab=contract-notice
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Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

LOTUL nr.1:

 «Reparația str.Feroviarilor (sectorul de la 
piața Gării de Nord până la str-la Vlaicu)»

45233142-6 1 lucrare
Nr.180

01.09.2022
2 189 487,21

Total 2 189 487,21

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

Denumire IPS ”Corsag” SRL
IDNO 1004600029396
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, Independentei nr.14/2,ap.27S,       sergiu.
marchici@corsag.md tel. +373 62001399 

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

LOTUL nr.2: 

Amenajarea teritoriului școlii Nr.7, 
reparația drumului de acces»

45233142-6 1 lucrare

Nr.181

01.09.2022

3 090 510,24

2

LOTUL nr.3:

 «Reparația drumului în interiorul 
cartierului din str. Alexandru cel Bun Nr.2-
12»

45233142-6 1 lucrare 2 402 950,02

3

LOTUL nr.4:

«Reparația drumului în interiorul 
cartierului din str.Cahulului, 58 - 60»

45233142-6 1 lucrare 1 720 400,00

4

LOTUL nr.5:

 «Reparația drumului in interiorul 
cartierului din str.Sf.Nicolai Nr. 1-9»

45233142-6 1 lucrare 3 389 799,96

Total 10 603 660,22

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

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

Nu R        
Da □        

mailto:sergiu.marchici@corsag.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract 
de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.25/2022 din 03.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție
Executarea lucrărilor de reparație capitală a 
trotuarelor pietonale din mun.Bălți, conform 

necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
(5 loturi)

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1659534345666
Data publicării: 03/08/2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659534345666?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr.DAC-25/2022 din 24.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Vladmih Company ”
IDNO 1014602000950
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun. Bălţi, str.  Ștefan cel Mare 2
 srlvladmih@mail.ru   tel. +373 69323903

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

LOTUL nr.1:

”Reparația capitală a trotuarului pietonal 
(segmente parțiale) din str. 31 August (de 
la intersecția cu str. Șt. cel Mare pînă la 
intersecția cu str. Mircea cel  Bătrîn)”

45233250-6 1 lucrare
Nr.184

03.10.2022
10 536 225,90

2

LOTUL nr.2: 

”Reparația capitală a trotuarului pietonal 
(segmente parțiale) din str. V. Lupu (de la 
intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la 
magazinul ”1000 mărunțișuri”)”

45233250-6 1 lucrare
Nr.185

03.10.2022
1 792 628,12

3

LOTUL nr.4:

”Reparația capitală a trotuarului pietonal 
din str. Chișinău (de la str. M.Viteazul pînă 
la str. Puișkin și de la str. Pușkin pînă la 
str. V. Lupu)”

45233250-6 1 lucrare
Nr.186

03.10.2022
5 891 331,57

4

LOTUL nr.5:

 ”Reparația capitală a trotuarului 
pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul

de la intersecția cu str. Pușkin pînă la 
intersecția cu str. Dostoevski, numere 
pare)”.

45233250-6 1 lucrare
Nr.187

03.10.2022
1 485 400,66

Total 19 705 586,25

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.32/2022 din 03.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție “Reparația segmentelor de drum din interiorul 
cartierului”, conform necesităților DGC a Primăriei 

mun. Bălți

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661515234674
Data publicării: 26/08/2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661515234674?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-32/2022 din 08.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎM ”Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi”
IDNO 1011602002506
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun. Bălţi, str. Decebal, 126
achizitii.drcd@gmail.com   tel. +373068735121 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
“Reparația segmentelor de drum 
din interiorul cartierului”, conform 
necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți

45233142-6 1 lucrare
Nr.183

08.09.2022
1 996 624,12

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.36/2022 din 03.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție
Executarea lucrărilor de reparație a străzilor 

municipale, conform necesităților DGC a Primăriei 
mun.Bălți (2 loturi)

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662979801541
Data publicării: 12/09/2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662979801541?tab=contract-notice   

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-36/2022 din 03.10.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
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Denumire SA ”Drumuri Bălți”
IDNO 1003602008028
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun. Bălţi, str. Decebal 13
 drumuribalti@inbox.ru   tel. +373 069401645

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
LOTUL nr.1: «Reparația str.Decebal (de 
la ”Secția de boli infecțioase” pînă la casa 
nr.121A)»

45233142-6 1 lucrare
Nr.188

11.10.2022
2 950 539,12

Total 2 950 539,12

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

Denumire ÎM ”Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi”
IDNO 1011602002506
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun. Bălţi, str. Decebal, 126
achizitii.drcd@gmail.com   tel. +373068735121 

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
LOTUL nr.2: «Reparația teritoriului în 
interiorul cartierului din str.Ștefan cel Mare 
nr.34,36,48 și str.Sf.Nicolai, nr.21»

45233142-6 1 lucrare
Nr.189

11.10.2022
1 806 955,86

Total 1 806 955,86

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.37/2022 din 03.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție „Executarea lucrărilor de amenajare a terenurilor 
de sport din mun.Bălți”, conform necesităților DGC 

a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662986676273
Data publicării: 12/09/2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662986676273?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr.DAC-37/2022 din 03.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Danlevita”
IDNO 1003602004927

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662986676273?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662986676273?tab=contract-notice
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

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

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lotul 1: ”Teren universal de sport 
din regiunea blocului locativ din 
str.T.Vladimirescu, nr. 65 din mun. Bălți

45100000-8 1 lucrare
Nr.190

04.10.2022
693 039,54

Total 693 039,54

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

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

mailto:srldanlevita@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.26/2022 din 03.11.2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante DGASSPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DGASSPF – 1008601000031
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DGASSPF-0231-63405;SAP–0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.

ru
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 

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

art.128 al HG nr.599 din 12.08.2020

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii R       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 
lunii iulie 2022, conform necesităților DGASPF a 

Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: -
Link: https://-

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 
Negociere Fără PublicareR

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-26/2022 din 16.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\sectia@mail.ru
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\sectia@mail.ru
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
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Denumire ÎM  „Hotelul ”Bălți”
IDNO 1002602004012
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1
hotelbalti@mail.ru   tel. +37369721118

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate 

de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Servicii hoteliere pentru refugiați pe 
perioada lunii iulie 2022, conform 
necesităților DGASPF a Primăriei mun.
Bălți

55100000-1 1 serviciu Nr. 50
16.08.2022 912 792,64

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 

data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea 
contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții 
prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie

mailto:hotelbalti@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

91

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.27/2022 din 03.11.2022    

               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante DGASSPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DGASSPF – 1008601000031
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DGASSPF-0231-63405;SAP–0231-54622/0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.

ru
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 

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

art.128 al HG nr.599 din 12.08.2020

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii R       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 
lunii august 2022, conform necesităților DGASPF a 

Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: -
Link: https://-

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 
Negociere Fără PublicareR

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-27/2022 din 16.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\sectia@mail.ru
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\sectia@mail.ru
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
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acordului-cadru ofertantului:
Denumire ÎM  „Hotelul ”Bălți”
IDNO 1002602004012
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1
hotelbalti@mail.ru   tel. +37369721118

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Servicii hoteliere pentru refugiați pe 
perioada lunii august 2022, conform 
necesităților DGASSPF a Primăriei mun.
Bălți

55100000-1 1 serviciu Nr. 51
16.08.2022 1 037 966,80

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:hotelbalti@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 
Nr.29/2022 din 03.11.2022                   

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

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 

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

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de 
educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului IV 
al a. 2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661408207826

Data publicării: 25/08/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661408207826?tab=contract-notice  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-29/2022 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661408207826?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661408207826?tab=contract-notice
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 Denumire SRL „Alim-Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15
alim.total@mail.ru                   tel. 373 69774579

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1 Lotul – 1 Cartofi 03212100-1 13 000 kg

Nr. 196
04.10.2022

96 720,00
2 Lotul –  3 Conopidă 03221420-6 12 000 kg 386 280,00

3

Lotul – 5 Sfeclă roşie 
proaspătă 03221111-7 10 000 kg 66 500,00

4
Lotul – 8 Bostan (dovleac)

03221000-6 2 000 kg 24 020,00

5

Lotul – 10 Banane categoria 
„Extra”

03222111-4 15 000 kg 494 850,00

6
Lotul – 12 Caise uscate întregi 
fără sîmburi 15332410-1 500 kg 73 850,00

7
Lotul – 13 Prune uscate fără 
sâmburi 15332410-1 500 kg 38 500,00

8
Lotul – 14 Stafide

15332419-4 500 kg 29 995,00

Total 1 210 715,00

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

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

MOLDOVA, or.Chișinău, str. Prunului, 19/1
 nobilprest@mail.ru             tel. 0 22 843370 

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      
 

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:nobilprest@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv 

TVA

1 Lotul – 2 Varză albă proaspătă 03221400-0 12 000 kg

Nr. 197
04.10.2022

84 840,00

2
Lotul – 4 Morcov proaspăt 

03221112-4 10 000 kg 75 600,00

3
Lotul – 6 Ceapă proaspătă, 
calitatea întîi 03221113-1 10 000 kg 82 700,00

4
Lotul – 7 Ouă categoria A,
Greutate M

03142500-3 158 300 buc 459 070,00

5
Lotul – 9 Mere, categoria 
„Extra”, culoarea b 03222321-9 20 000 kg 131 000,00

6
Lotul – 11 Lămîi

03222210-8 2 000 kg 53 400,00

Total 886 610,00

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului 
de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea 
concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.31/2022 din 03.11.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipu-

blice@gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Achiziționarea mobilei, conform necesităților DÎTS a 

Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661427646964
Data publicării: 25/08/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661427646964?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661427646964?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661427646964?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.DAC-31/2022 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

 Denumire SRL Taticol
IDNO 1015600032374
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. M Basarab 5/3 ap 15

tatiana.ik76@gmail.com      tel. 373 69660637
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lotul nr.1 - Set mobilier scolar indi-
vidual cu polita pe teava rotunda, 
reglabil pentru grupuri № 4-6,

LT V.Alecsandri

39100000-3 90 set.

Nr. 191

28.09.2022

116 100,00

2

Lotul nr.10 - Set mobilier scolar in-
dividual cu polita pe teava patrata, 
reglabil pentru grupuri № 4-6,

Gimnaziul A.I.Cuza

39100000-3 30 set. 38 160,00

Total 154 260,00

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

 Denumire SRL Limani-Grup
IDNO 1008600031193

mailto:tatiana.ik76@gmail.com
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Date de contact 

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

mun.Chișinău, str-la Studentilor 4/2, of.505

 diana.limani@mail.ru; limanigrup@gmail.com 

 tel. 373 79476449
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr.4 - Bănci școlare elevi pentru 
2 persoane, LT L.Blaga 39100000-3 36 buc

Nr. 192

28.09.2022

61 776,00

2
Lotul nr.5 - Scaune ISO

LT L.Blaga
39100000-3 112 buc 48 384,00

3 Lotul nr.9 - Dulap cusetat vestiar 3*2 
cusete, LT L.Blaga 39100000-3 35 buc 173 994,00

Total 284 154,00

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

 Denumire SRL Cartdidact
IDNO 1003600026653
Date de contact 

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

mun.Chișinău, sos. Hincesti 138/1,

cartdidactmd@gmail.com       tel. 022241062

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți (denumirea, valoa-
rea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul nr.6 - Dulap laborator biologie,

LT L.Blaga
39100000-3 2 buc

Nr. 193

28.09.2022

11 760,00

2 Lotul nr.7 - Dulap metalic pentru lab-
orator biologie, LT L.Blaga 39100000-3 2 buc 11 760,00

Total 23 520,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
 

mailto:diana.limani@mail.ru
mailto:limanigrup@gmail.com
mailto:cartdidactmd@gmail.com
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 Denumire SRL Nord-Garant
IDNO 1010607003442
Date de contact 

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

or.Drochia, str. 31 august 33,

nordmob1963@mail.ru      tel. 373 69140518
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr.12 -  Mobilier de birou,  pen-
tru DÎTS mun.Bălți 39100000-3

1 lot

(47 poziții)

Nr. 194

28.09.2022
144 882,00

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

3. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:nordmob1963@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 
Nr.35/2022 din 03.11.2022                   

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

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 

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

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □       

Obiectul de achiziție Achiziționarea echipamentului tehnic, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662963052400
Data publicării: 12/09/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662963052400?tab=contract-notice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.DAC-35/2022 din 28.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662963052400?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662963052400?tab=contract-notice
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 Denumire SRL „BTS Pro”
IDNO 1008600061565
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, str. Creangă Ion, 6/V,
bg@bts.md  tel. 078499740 

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr.2 - Impimantă,
conform necesităților LT “L.Blaga 30000000-9 1 lot

(2 buc.)

Nr. 199
05.10.2022

25 938,00

2  Lotul nr.3 – Televizor,
conform necesităților LT “L.Blaga 30000000-9 1 lot

(20 buc.) 212 580,00

3  Lotul nr. 4  - Imprimantă,
conform necesităților Gimnaziul A.I.Cuza 30000000-9 1 lot

(1 buc.) 26 229,00

Total 264 747,00

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

 Denumire SRL ”Savexol”
IDNO 1002600050325
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, Colina Puskin 16/1 of.13,
lilianacalalb@gmail.com   tel. 373 67692288

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1

Lotul nr. 1 -  Stație de lucru de tip AIO 
didactică cu soft educațional, licențiat, 
conform necesităților
LT “L.Blaga

30000000-9 1 lot
(31 buc.) Nr. 198

05.10.2022

520 242,00

Total 520 242,00

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:bg@bts.md
mailto:lilianacalalb@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 
Nr.35/2022 din 03.11.2022                   

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

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 

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

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □       

Obiectul de achiziție Achiziționarea echipamentului tehnic, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662963052400
Data publicării: 12/09/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662963052400?tab=contract-notice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

 
 
 
 
 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.DAC-35/2022 din 28.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL „BTS Pro”
IDNO 1008600061565
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, str. Creangă Ion, 6/V,
bg@bts.md  tel. 078499740 

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1 Lotul nr.2 - Impimantă,
conform necesităților LT “L.Blaga 30000000-9 1 lot

(2 buc.)

Nr. 199
05.10.2022

25 938,00

2  Lotul nr.3 – Televizor,
conform necesităților LT “L.Blaga 30000000-9 1 lot

(20 buc.) 212 580,00

3  Lotul nr. 4  - Imprimantă,
conform necesităților Gimnaziul A.I.Cuza 30000000-9 1 lot

(1 buc.) 26 229,00

Total 264 747,00

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

 Denumire SRL ”Savexol”
IDNO 1002600050325
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, Colina Puskin 16/1 of.13,
lilianacalalb@gmail.com   tel. 373 67692288

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1

Lotul nr. 1 -  Stație de lucru de tip AIO 
didactică cu soft educațional, licențiat, 
conform necesităților
LT “L.Blaga

30000000-9 1 lot
(31 buc.) Nr. 198

05.10.2022

520 242,00

Total 520 242,00

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

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

Nu R        
Da □        

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

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

mailto:bg@bts.md
mailto:lilianacalalb@gmail.com


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

104

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.39/2022 din 03.11.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipu-

blice@gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Achiziționarea mobilei (repetat), conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1664886302209
Data publicării: 04/10/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664886302209?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664886302209?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664886302209?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.DAC-39/2022 din 17.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

 Denumire SRL Limani-Grup
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str-la Studentilor 4/2, of.505

 diana.limani@mail.ru; limanigrup@gmail.com 

 tel. 373 79476449
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclu-

siv TVA

1

Lotul nr.4

Scaun ISO

conform necesităților

Centrul de Resurse pentru Adolescenți 
și Tineret ”CRAT”

39100000-3
1 lot

(10 buc.) Nr. 217

18.10.2022

4 620,00

Total 4 620,00

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

3. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

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

mailto:diana.limani@mail.ru
mailto:limanigrup@gmail.com


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

107

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.86-1 din 20.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Teleman Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Contract subseccvent
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □ x

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de amenajare cu pavaj a 
spațiilor publice 

Anunțul de participare Nr:  .:  ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
https://mtender.gov.md/plans/.:  ocds-b3wdp1-
MD-1658819670265
Data publicării: 26.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ x

Contract subsecvent 
Nr. oferte primite Total: 3

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru de reevaluare  nr. 86/1 din 12.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

1.

Denumire „Livart Prim ” SRL

IDNO 1012600038364

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

R-nul Ialoveni, s. Varatic
Tel.: 078 138 779

e-mail 
livartprim@gmail.ru

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

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea lucrărilor 
de amenajare cu pavaj a 

spațiilor publice

45200000-9 1,00 16-CS/22 din 
27.09.2022

313 690,56

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

Nu □      x  

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.86-1 din 20.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Teleman Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Contract subseccvent
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □ x

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de amenajare cu pavaj a 
spațiilor publice 

Anunțul de participare Nr:  .:  ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
https://mtender.gov.md/plans/.:  ocds-b3wdp1-
MD-1658819670265
Data publicării: 26.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ x

Contract subsecvent 
Nr. oferte primite Total: 3

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658819670265
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru de reevaluare  nr. 86/1 din 12.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

1.

Denumire „Livart Prim ” SRL

IDNO 1012600038364

Date de contact 

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

R-nul Ialoveni, s. Varatic

Tel.: 078 138 779

e-mail 

livartprim@gmail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea lucrărilor 
de amenajare cu pavaj a 

spațiilor publice

45200000-9 1,00 16-CS/22 din 
27.09.2022

313 690,56

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante

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

Nr.90  din 01.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Teleman Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală Locativ-comunala și Amenajare a 
Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □ x

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a terenurilor de minifotbal  în curțile 
blocurilor de locuințe

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637307124374

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637307124374

Data publicării: 19.11.2021

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637307124374
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 90 din 13.10.2022 s-a decis atribuirea contractului subsecvent ofertantului:

Denumire S. R. L. „MEDALMIR”
IDNO 1014600019994

Date de contact 

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

bd. Dacia, 71/6 ap. 34

Tel.: 22 907-003, 062 114 444

e-mail 

medalmirsrl@gmail.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de construcție a terenuri-
lor de minifotbal  în curțile blocu-
rilor de locuințe

 45200000-9 1,00 25-CS/22 din 
25.10.2022

3 478 075,83

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante

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

Nr.70  din 31.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Teleman Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □ x 

Obiectul de achiziție Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe fațadele 
clădirilor

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658932164711 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658932164711
Data publicării: 27.07.2022

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 70 din 01.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „ZEPTO”  SRL.
IDNO 1018600024415

Date de contact 

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

str.Gradina Botanica 14/3 of.307

Tel.: 069822963 

e-mail: zeptosrl@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de instalare a ilumi-
natului decorativ pe fațadele 
clădirilor 

45200000-0 1,00 61-CA/22 din 

20 septembrie 2022

2 862 443,15

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr 60/1 din 31 octombrie  2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Teleman Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Întreprindere Municipală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri    □     

Obiectul de achiziție Complexe de joacă, inclusiv instalarea și amenaja-
rea în zonele de agrement din sectorul Buiucani
Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1657026121195

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657026121195

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total: 2

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657026121195
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei de reevalu-
are  grupului de lucru nr. 60/1 din  07.10.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire „Alexgreen Concept” SRL

IDNO 1017600033283
Date de contact 

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

 MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12

Telefon: 069120288

E-mail: alexgreenconcept@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Complexe de joacă, inclusiv 
instalarea și amenajarea 

în zonele de agrement din 
sectorul Buiucani

37500000-3 1 60-CA/22
18.10..22

4 433 920,58

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

2. Alte informații:

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

Nu □     X   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr.    1      din__01.11.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria com.Morozeni r. Orhei
Localitate s.Morozeni, r.Orhei
IDNO 1007601003275
Adresa s.Morozeni, r.Orhei
Număr de telefon/fax 023557300/023557236
E-mail prim.morozeni@gmail.com
Adresa de internet morozeni.comuna.md
Persoana de contact Țurcan Igor, 079420341

morozeni@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări v
Obiectul de achiziție 45233142-6
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1664947171032

Data publicării: 05.10.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21065046/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664947171032
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 25.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „BuildTrade SRL
IDNO 1021608000815
Date de contact 

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

r-nul Ștefan Vodă,s.Caplani,str.Alexandru cel Bun 
149,069890533/079680697,buildtradesrl@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu v       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu v     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a strazilor 
din comuna Morozeni, 
s.Morozeni si s.Breanova, rl. 
Orhei

45233142-6

1 buc

Nr.4 din 
01.11.2022

393 336,40

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 29/2 din 01.11.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria mun.Ceadir-Lunga
Localitate mun.Ceadir-Lunga
IDNO 1007601004434
Adresa mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Număr de telefon/fax 0(291) 2-04-00 / 0(291) 2-25-04
E-mail primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet https://ceadir-lunga.md/ 
Persoana de contact Efremova Snejana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

art. 57 al Legea №131 din 03.07.2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri  □     
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №7 mun. 
Ceadir-Lunga

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1664954140835
Data publicării: 05.10.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664954140835?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

 

mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 29 din 25.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire «Turnaconstruct» SRL
IDNO 1014611000965
Date de contact 

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

mun. Ceadir-Lunga, str. Bulgara, 87 

 0 (291) 2-09-30 edgar-p@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot №1 - Lucrari de ter-
moizolare a fatadelor 
gradinita №7 mun. Cea-
dir-Lunga

45321000-3 1 buc. №174 din 01.11.2022 708 980,30

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

nr. 118 din 02 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003865
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon/fax 0 22 82-83-32
E-mail v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de internet www.procuratura.md
Persoana de contact Victoria Meteoglo
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Procuratura Generală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

	Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Hârtiei xerografică A4

Anunțul de participare nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662625639534
Data publicării: conform SIA RSAP
Link:  https://mtender.gov.md/tenders ocds-b3wdp1-
MD-1662625639534

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
	Licitație electronică 

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

http://www.procuratura.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

         În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 96/22 din  03 octombrie 2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire „Rădop - Opt” S.R.L
IDNO 1003600050218
Date de contact 

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

 mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15

 tel.022 78-21-01,                                         ra-
dop2008@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Hârtiei xerografică A4 30100000-0   5 700     68/22

17.10.2022

495 900,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

nr. 119 din 02 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003865
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon/fax 0 22 82-83-32
E-mail v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de internet www.procuratura.md
Persoana de contact Victoria Meteoglo
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Procuratura Generală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
	Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație sistemului de încălzire a sediului 
Procuraturii raionului Leova

Anunțul de participare nr.: ocds-b3wdp1-MD-1664259505195
Data publicării: conform SIA RSAP
Link:  https://mtender.gov.md/tenders ocds-b3wdp1-
MD-1664259505195

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

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

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

 

http://www.procuratura.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

         În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 95/22 din  03 octombrie 2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire „ Meșter - Ghimișli” I.I
IDNO 1002605001458
Date de contact 

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

 or. Cimișlia,  str. Ștefan cel Mare, 16

 tel.069010776                                        mes-
ter-g@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație sistemului 
de încălzire a sediului Procura-
turii raionului Leova

45200000-9 1 buc

78/22

02.11.2022

287 865,72

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

127

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

nr. 117 din 02 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003865
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon/fax 0 22 82-83-32
E-mail v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de internet www.procuratura.md
Persoana de contact Victoria Meteoglo
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Procuratura Generală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       

	Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație curentă a sediului Procuraturii raio-
nului Sângerei

Anunțul de participare nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662553858469

Data publicării: conform SIA RSAP

Link:  https://mtender.gov.md/tenders ocds-b3wdp1-
MD-1662553858469

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

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

	Licitație electronică 

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

http://www.procuratura.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526987638
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

         În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 95/22 din  03 octombrie 2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire „7 Servicii Imobiliare” S.R.L.

IDNO 1008600018237

Date de contact 

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

 mun. Chișinău, or. Cricova,  str. Tineretului 20 ap.9

 tel.069270429                                        7servi-
cii2013@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație curentă a 
sediului Procuraturii raionului 
Sângerei

45200000-9 1 buc 67/22

17.10.2022

929 780,24

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3  din  01 noiembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600153049
Adresa mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 3
Număr de telefon/fax 022-27-25-31
E-mail csmc@ms.md
Adresa de internet csmc.md
Persoana de contact Cojuhari Ludmila
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

	Lucrări       
      □ Servicii       
      □ Bunuri 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a cabinetului de ortodonție și sala de 
odihnă a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatolo-
gic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chișinău.

Anunțul de participare Nr.: Conform SIA RSAP Mtender
Data publicării: 16.09.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1663316784238

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total:  6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  6
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 6
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 20.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Megacon Service SRL
IDNO 1006600054170
Date de contact 

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

Chișinău, str. Mesager, 4, MD-2069, 022-35-80-
66, 069135312 , megacon.md@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie 	Da        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a cabinetului 
de ortodonție și sala de odihnă 
a personalului medical ale IMSP 
Centrul Stomatologic Municipal 
de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. 
Chișinău.

45215140-0 1/lucrări nr. 47 din 
31.10.2022 659 965,46

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

2. Alte informații:

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

	Nu        
      □    Da       

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

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

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

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

mailto:megacon.md@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. AA/01/21065156  din 01.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni

Localitate Or. Strășeni

IDNO 1003600158309

Adresa str. T. Ciorbă 11/1

Număr de telefon/fax (0237)-22-448

E-mail srstraseni@ms.md

Adresa de internet -

Persoana de contact Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255,  ap.spitalulstraseni@
gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Tipul autorității contractante - Instituție publică

Obiectul principal de activitate - activitatea spitalelor de 
profil larg și spitalelor specializate; activitatea maternități-
lor; practica medicală; alte activități de asistență medicală.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Art. 57 alin. (1) din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, care stipulează: ”Autoritatea contractantă, prin cererea 
ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de 
bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii 
concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei să nu depă-
șească 800000 de lei pentru bunuri și servicii și 2000000 de lei pentru 
lucrări.”

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Achiziționarea Produse alimentare pentru pacienții care benefici-
ază de asistență medicală spitalicească și Produse alimentare pen-
tru pacienții cu tuberculoză prin intermediul tichetelor alimenta-
re, pe parcursul lunilor noiembrie 2022-ianuarie 2023 (Repetat)

Anunțul de participare Nr.: 21065156/ ocds-b3wdp1-MD-1665033637665
Data publicării: 6 oct. 2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1665033637665?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 7

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665033637665?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665033637665?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
D/01/21065156 din 25.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

I. 

Denumire ”NOBIL PREST” S.R.L.
IDNO 1010600021038
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Prunului, 19/1, nobilprest@
mail.ru, (022)-843-370, 079222838

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 2 Diverse produse alimentare 15800000-6 Conform 
specificației 
tehnice și de 

preț

AP-13/2022 
din

01.11.2022

119270,10
Lotul 4 Cereale
Lotul 5 Fructe și legume transformate
Lotul 6 Legume și fructe proaspete
Lotul 7 Paste făinoase
Lotul 9 Produse din carne

(parizer, crenvurște)

II. 

Denumire ÎCAP COOPALIMENTAȚIE A URECOOP STRĂȘENI
IDNO 1003600132567
Date de contact 

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

mun. Strășeni, str. Calea Orheiului, 10, panifco-
opicp@mail.ru, 023722209

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 3 Produse de panificație, de cofe-
tărie și patiserie

15800000-6 Conform specificației 
tehnice și de preț

AP-14/2022 din

01.11.2022

53968,41
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III. 

Denumire S.C. ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 19, villaprodo-
tti@mail.ru, 022846333

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 8 Produse origine animală 
(carne de pasăre)

15800000-6 Conform 
specificației 
tehnice și de 

preț

AP-15/2022 
din

01.11.2022

64470,00

IV. 

Denumire ”CREDOPRIM” SRL
IDNO 1003600026963
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Vasile Badiu, 20, credoprim@mail.ru, 
069102634

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 10 Produse lactate 15800000-6 Conform 
specificației 
tehnice și de 

preț

AP-16/2022

din 
01.11.2022

40929,00

2 Lotul 13 Lapte pentru salariați 
care activează în condiții nocive 
de muncă

V. 

Denumire ÎCAP ”COOPALIMENTAȚIE” A URECOOP 
STRĂŞENI
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IDNO 1004600001206
Date de contact 

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

mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 117, con-
stantinglavan@gmail.com, 069867995

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 12 Produse alimentare 
pentru pacienții cu tuberculoză 
prin intermediul tichetelor ali-
mentare

15800000-6 Conform 
specificației 
tehnice și de 

preț

AP-17/2022 
din

01.11.2022

114945,08

3. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr. 09/2022

din 20.10.2022

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun. Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr. 28
Număr de telefon/fax 0(237) 23630
E-mail achizitii.crstraseni@gmail.com
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact Irina Calmîș
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire În temeiul art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție ,,Construcția acoperișului blocului de pediatrie ,,B” la 
IMSP Spitalul raional Strășeni”

Anunțul de participare Nr.: MD-1655470145379
Data publicării: 21.06.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21058612/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț R

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru - 

Sistem dinamic de achiziții - 

Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică:5

 
 

http://www.crstraseni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655470145379
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

        În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 09/2022 din 12.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
următorilor ofertanți:

Denumire 

IDNO 

Date de contact 

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

SRL ,,NISPROFCON”, cu sediul în or. Nispore-
ni, str. Sf. Petru, nr. 1, telefon: +37326424009; 
078444889, email: nisprofconsrl@gmail.com; 
cod fiscal: 1003609010608, reprezentată prin 
directorul Pavel GUȚANU

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu R    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA lei

1 Lotul 1 ,,Construcția acoperișului blo-
cului de pediatrie ,,B” la IMSP Spitalul 
raional Strășeni”

45200000-9 Conform 
devizelor/m

09/2022 din 22.09.2022 1 906445,00 lei

Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:nisprofconsrl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr. 13/2022

din 20.10.2022

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun. Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr. 28
Număr de telefon/fax 0(237) 23630
E-mail achizitii.crstraseni@gmail.com
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact Irina Calmîș
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire În temeiul art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Reparația capitală a rețelelor termice exterioare la 
IMSP Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorba 11/1 
mun. Strășeni, r-ul  Strășeni

Anunțul de participare Nr.: MD-1660312755461
Data publicării: 12.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1660312755461?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț R

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru - 

Sistem dinamic de achiziții - 

Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 1

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

 

http://www.crstraseni.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

138

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

        În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 13/2022 din 12.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
următorilor ofertanți:

Denumire 

IDNO 

Date de contact 

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

SRL ,,AM Sisteme” în asociare cu ,,Darnic 
Gaz” SA , cu sediul în mun. Strășeni, str. 
Ștefan cel Mare 1A, telefon: 069365252, cod-
ul fiscal: 1010600043517, reprezentată prin 
liderul Asocierii directorul Andrei MEREACRE

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu R    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA lei

1 Reparația capitală a rețelelor 
termice exterioare la IMSP Spi-
talul raional Strășeni din str. T. 
Ciorba 11/1 mun. Strășeni, 

r-ul  Strășeni

45200000-9 Conform 
devize-
lor/m

13/2022 din 
20.09.2022

4 263236,69 
lei

Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din   31.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională res-
ponsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul pro-
cedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □  

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție « Lucrări de reparație a grupurilor tehnico - sanitare » 
Anunțul de participare

 

45200000-9

Data publicării: 4 oct 2022, 16:32
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664890390022?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1 (unu)

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din 25.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Megacon Service SRL
IDNO 1006600054170
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Mesager 4

Telefon/fax:   069135312

E – mail:        megacon.md@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

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

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant.

Nr./data 
contractu-

lui

Suma, incl.
TVA

1 1. Lucrări de reparație a grupurilor tehnico - sanitare lot 1 697/ 
31.10.2022 104 285,02

Total 104 285,02

4. Alte informații:

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

Nu □ Da □

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

Nu □ Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:megacon.md@gmail.
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 01.11.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Izbiște 

Localitate s.Izbiște

IDNO 1007601009587

Adresa s.Izbiște, rn.Criuleni

Număr de telefon/fax 060144777/ 024867238

E-mail primaria.izbiste@yahoo.com

Adresa de internet www.izbiste.md

Persoana de contact Plămădeală Ion
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Conform legislației

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări ☑
Obiectul de achiziție Reconstrucția unui sector de stradă din s.Izbiște cu lun-

gimea de 0,35km
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657795387791

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21060013/lot/11588139
Data publicării: 29.08.2022

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 3 din 10.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Lincons
IDNO 1002600018615
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Industrială/ 067601884/ lincons.srl@
gmail.com/ www.lincons.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu ☑       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu ☑     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Reconstrucția unui sector de 
stradă din s.Izbiște cu lungimea 
de 0,35km

45233142-
6

1 lot.  28 din 
24.10.22

943 347,61

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu ☑       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:lincons.srl@gmail.com/
mailto:lincons.srl@gmail.com/
mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

143

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din _10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Bujor
Localitate S.Bujor
IDNO 1007601005958
Adresa S.Bujor
Număr de telefon/fax 026972236 /026972238
E-mail primariabujor@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Moisei Ana 067506660
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Institutie publica locala

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere gara publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candida-
tură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație 
deschisă sau de licitație restrînsă atîta timp cît condiţiile 
iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod sub-
stanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei 
restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Carbune 202223770 NFP
Anunțul de participare Nr.:  1663739810110 ; 1660730082847 ; 1658814434595; 

1657779965207
Data publicării:  21.09.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663739810110?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru £ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663739810110
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660730082847
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658814434595
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657779965207
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Nr. oferte primite Total: 0
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lu-
cru nr. __2__ din 09.09 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL  ,,Lozmangal-Grup,,
IDNO 1003600114710   
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

lozmangal@mail.ru ; 0237 222 14 ;

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Denumire lot nr. 1 09200000-1 25 tone Nr.67 din 
10.10.2022

260 000

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu R        
Da □        

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

Nu R        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

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

Nr.   1       din__02.11.2022____                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Примария с.Ферапонтиевка

Localitate с.Ферапонтиевка

IDNO 1007601003862

Adresa Республика Молдова, АТО Гагаузия, 
с.Ферапонтиевка, ул.Ю.Гагарина, 69

Număr de telefon/fax 0298-59-2-36; 0782-43-506

E-mail ferapontievca@mail.ru

Adresa de internet нет

Persoana de contact Jelihovscaia Tatiana, 078243506, ferapontievca@
mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Орган местной публичной власти 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări R
Obiectul de achiziție Repararea acoperișului plat pe blocuri de diferite nive-

luri al gimnaziului – grădinita de copii Marco Vovcioc 
s.Ferapontievca

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662106801176
Data publicării: 02.09.2022
Link:  https://achizitii.md/ru/public/tender/21062716/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

mailto:ferapontievca@mail.ru
mailto:ferapontievca@mail.ru
https://achizitii.md/ru/public/tender/21062716/
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Nr. oferte primite Total: 3 ofertanți
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3 ofertanți
De la operatori economici dintr-un alt stat: нет
Pe cale electronică: 3 ofertanți

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1/2022  din 30.09.2022_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Turnaconstruct SRL

IDNO 1014611000965
Date de contact 

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

 MD -6101 , str. Bolgarscaia , 87                                                                   
mun.Ceadîr- Lunga, UTA Găgăuzia,                                                                                     
Republica Moldova                                                                

 e-mail: edgar-p@inbox.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Denumire lot nr. 1

Repararea acoperișului plat pe 
blocuri de diferite niveluri al gim-
naziului – grădinita de copii Mar-
co Vovcioc s.Ferapontievca

45200000-
9

работы №1

07/10/2022

577 043,13

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

mailto:edgar-p@inbox.ru
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 

referă la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale  Fondul National pentru Dezvoltare 
Regionala si Locala.

În baza Hotărârii Guvernului nr.23/2022, cu 
privire la aprobarea Documentului unic de 
program pentru anii 2022-2024 și a Planului 
anual de finanțare a programelor și proiectelor 
de dezvoltare locală pentru anul 2022, aprobat 
prin decizia Consiliului Național de Dezvoltare 
Regională și Locală (CNCDRL) nr.13/22 din 
08.08.2022.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 23 din 01.11.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000473

Adresa Str. Gheorghe Asachi, 65A

Număr de telefon/fax 022-73-93-68

E-mail achizitii@igc.gov.md

Adresa de internet www.carabinier.gov.md

Persoana de contact Asea Indiuhova

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate 
specializată a statului, cu statut militar, aflată în sub-
ordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misi-
unea de a apăra drepturile și libertăţile fundamentale 
ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menține-
re, asigurare și restabilire a ordinii publice, de preveni-
re și descoperire a infracţiunilor și contravenţiilor, de 
protecţie a obiectivelor de importanță deosebită, de 
prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a 
regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art. 47 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Art. 3 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri / Lucrări 

Obiectul de achiziție Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-
GRID

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663153928923
Data publicării: 14.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663153928923?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
22 din 17 octombrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Metnox” SRL

IDNO 1006600017133
Date de contact 

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

MD-2003, str-la Codrilor, 22/1, ap. 92 or. Dur-
lești, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Tel.:+37369832354

e-mail: metnoxsrl@gmail.com, info@megawatt.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea și montarea siste-
mului fotovoltaic de tip ON-GRID 09300000-2 1 buc. 84-BN din 

01.11.2022 1489980,35

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

3. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:metnoxsrl@gmail.com
mailto:info@megawatt.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     8     din 27.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hîrbovăț
Localitate s.Hîrbovăț
IDNO 1007601011250
Adresa s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Număr de telefon/fax 0(265)72-425,060158137
E-mail primarhirbovat@gmail.com
Adresa de internet www.hirbovat.md
Persoana de contact Croitor Rodica,Capatina Anna,

hirbovat.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Procurarea Elementelor de podeț din beton armat 
ZP 10.100 2*2 (100/226/238)

Anunțul de participare Nr.:21064272
Data publicării: 22 septembrie 2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1663848060723

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
__8__ din 13 octombrie 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire TRANSCON-M S.A.
IDNO 1003600017682
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Tel:067465259,
Fax:+(373)22293976
transconm@gmail.com,
mun.Chișinăub str.Vasile Alecsandri 119A
MD-2012

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Procurarea Elementelor de po-
deț din beton armat ZP 10.100 
2*2 (100/226/238)

44100000-1 21 buc. Nr.64 din 
27.10.2022

336000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Tel:067465259
mailto:transconm@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 01 noiembrie2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Curtea Constituțională a Republicii Moldova
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO 1006601004116
Adresa str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28
Număr de telefon/fax (022)-253-743
E-mail secretariat@constcourt.md
Adresa de internet http://www.constcourt.md
Persoana de contact Agache Dumitru

(022)-253-743, dumitru.agache@constcourt.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Curtea Constituţională:

a) garantează supremaţia Constituţiei;

b) asigură realizarea principiului separării puterii de 
stat în putere legislativă, putere executivă și putere 
judecătorească;

c) garantează responsabilitatea statului faţă de ce-
tăţean și a cetăţeanului faţă de stat.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

	Bunuri 

Obiectul de achiziție Mobilier pentru săli de conferințe
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1662989682876

Data publicării: 12.09.2022
Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662989682876?tab=contract-notice

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063441/
Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01  din 30.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Ofertant câștigător nr. 01:

Denumire “R-Mobi Plus” SRL
IDNO 1009600044594
Date de contact 

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

MD 2069, mun. Chișinău, Sucevița nr. 20

Tel: +373 79 115 553

e-mail: fotoliu@inbox.ru 

site: https://fotoliu.md/ 
Întreprindere mică sau mijlocie 	Da  
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lotul 1- Mese pliabile pentru 
sala de conferințe 39153000-9 20 buc. Nr: 39

din 10.10.2022

200 000,00

2. Lotul 2- Scaune pentru sala de 
conferințe 39153000-9 50 buc. 185 000,00

Total: 385 000,00
Ofertant câștigător nr. 02:

Denumire “Acvilin-Grup” SRL
IDNO 1002600005369
Date de contact 

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

MD-3501, mun. Chișinău, str. N. Dimo nr. 21/4, of. 201-211

Tel:  +373 (22) 45-02-61, +373 (69) 44-11-4

e-mail: sales@cabinet.md , elena.shagova@cabinet.md 

site: https://cabinet.md/ro 

mailto:fotoliu@inbox.ru
https://fotoliu.md/
mailto:sales@cabinet.md
mailto:elena.shagova@cabinet.md
https://cabinet.md/ro
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Întreprindere mică sau mijlocie 	Da  
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1. Lotul 3- Tribună 39153000-9 1 buc.
Nr: 40

din 
10.10.2022

10 000,00

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

2. Alte informații:

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

	Nu         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1662989682876?tab=contract-
notice

h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n -
der/21063441/

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din                                       2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Curtea Constituțională a Republicii Moldova
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO 1006601004116
Adresa str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28
Număr de telefon/fax (022)-253-743
E-mail secretariat@constcourt.md
Adresa de internet http://www.constcourt.md
Persoana de contact Agache Dumitru

(022)-253-743, dumitru.agache@constcourt.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Curtea Constituţională:

a) garantează supremaţia Constituţiei;

b) asigură realizarea principiului separării puterii de 
stat în putere legislativă, putere executivă și putere 
judecătorească;

c) garantează responsabilitatea statului faţă de cetă-
ţean și a cetăţeanului faţă de stat.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

	Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a sălii de conferință ”Euro-
pa”(repetat)

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1664882703132
Data publicării: 04.10.2022
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664882703132?tab=contract-notice

https://achizitii.md/ro/public/tender/21065008/
Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □
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Nr. oferte primite Total: 1(unu) oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1(unu) oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte
Pe cale electronică: 1(unu) oferte

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01  din 18.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Ofertant câștigător nr. 01:

Denumire “Casa-Construct” SRL
IDNO 1003600009869
Date de contact 

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

MD 2069, mun. Chișinău,

str. Petru Zadnipru nr.7/3, ap. nr. 75

Tel: 069652392

e-mail: casa_construct@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie 	Da  
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1. Lucrări de reparație a sălii 
de conferință ”Europa”

45453000-
7 1 lucrări

Nr: 42

din 18.10.2022
535 469,06

Total: 535 469,06
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

	Nu         

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

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

mailto:casa_construct@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o cd s -

b3wdp1-MD-1664882703132?tab=contract-
notice

h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n -
der/21065008/

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14 din 03.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Suma estimată 245520,00

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare (fructe și legume)
Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1664785729851

Data publicării: 03.10.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064884/  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664785729851
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064884/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 23 din  19.10.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Prunului, 19/1

Tel.: 022843370

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1

Sfeclă roșie

03200000-3 3500 kg 35 din 
26.10.2022

21070,00

2 Lot 2

Ceapă

03200000-3 3500 kg 30240,00

3 Lot 3

Morcov

03200000-3 3500 kg 28700,00

4 Lot 4

Varză

03200000-3 4500 kg 26730,00

TOTAL 106740,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire GȚ Pșenicinîi Feodor
IDNO 32511840

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

s. Șeptelici rnul Soroca
Tel.: 069417587
Email: fiodorpsenicinii2018@gmail.com  

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

mailto:nobilprest@mail.ru
mailto:fiodorpsenicinii2018@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 5

Cartofi

03200000-3 10000 kg 36 din 
26.10.2022

57999,00

TOTAL 57999,00
Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 187/22AA din 03.11.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a edificiului SCT Ungheni din 
mun. Ungheni, str. M. Eminescu, 24

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663237673236
Data publicării: 15.09.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663237673236?tab=contract-notice   

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 402/22 din 20.10.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663237673236
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663237673236?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663237673236?tab=contract-notice
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acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „7 Servicii Imobiliare” SRL
IDNO 1008600018237
Date de contact 

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

MD-2084, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Ti-
neretului 20, ap.9, tel. 069270429,

e-mail: 7servicii2013@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumi

rea ope

ratorului eco-
nomic

Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA, 
lei

1

Lucrări de reparație 
a edificiului SCT 
Ungheni din mun. 
Ungheni, str. M. 
Eminescu, 24

„7 Servicii 
Imobiliare” SRL 45400000-1 --/-- Nr. 1167 din 

03.11.2022 2 776 702,48

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:7servicii2013@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a contractului de achiziții publice

Nr. 21065013 din 01.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon 0254 221 41
Număr de fax 0254 228 44
E-mail primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact Valentina Vizitiu
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

autoritate a administrației publice locale avînd ca 
obiect principal de activitate: promovarea intereselor 
și solutionarea problemelor populației unității admin-
istrative-teritoriale

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri □ Servicii  □  Lucrări V

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a gazoductului de presiune 
medie din s. Ciorna, or. Rezina

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1664884246585
Data publicării: 04.10.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664884246585?tab=contract-notice

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

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

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea con-
tractulu

preţul cel mai scăzut                     

Numărul de oferte primite Total: 3 ofertanți
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 3ofertanți
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664884246585?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664884246585?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
21065013 din 24.10.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Cadom Gaz S.R.L.
IDNO 1016606003300
Date de contact 

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

Adresa:  MD-5401, R.M. or. Rezina, str. 27 Au-
gust, nr. 56/30;

Telefon: 0254 224 52, 069134238

E-mail: contcadomgaz@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de construcție a 
gazoductului de presiune 
medie din s. Ciorna, or. 
Rezina.

45231220-3 1 proiect Nr. 256

01.11.2022

353 088,92

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

4. Alte informații:

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

Nu V         

Da □   

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contcadomgaz@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

165

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 126/22 din 01.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a 
Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 

E-mail
dumitru.negoita@army.md

tatiana.marian@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Îmbrăcăminte specială și accesorii”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale în anul 2022

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1665495485654
Data publicării: 09.09.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1665495485654?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
184/22 din 25.10.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665495485654
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Denumire SRL „Eltaviutex”
IDNO 1009606005566

Date de contact 

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

mun. Orhei, str. Alexandru Lăpușneanu, 2/A; 

Tel: 069138550;

e-mail: eltaviutex@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ per. Nr. și data contractului Suma, inclusiv 

TVA

1 Ecusonul de apartenență 
statală

18423000-
7 7000 unit. 14/867din 01.11.2022 149940,00

Denumire SRL „Zilant”
IDNO 1003600031589

Date de contact 

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

mun.Chişinău, bd. Moscova, 21

Tel: 022-999930; 

e-mail: office.zilant@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ per. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Servietă de culoare neagră 18400000-3 250 unit. 14/868 din 01.11.2022 97500,00

Denumire SRL „Bemefam”
IDNO 1003605003817
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ion Neculce, 61, of. 72 

Tel: 060570500; 

e-mail: bemefam@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ per. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Pălărie din semilînă de cu-
loare verde-închis

18443000-
6 200 unit. 14/869 din 01.11.2022 159600,00

Denumire SRL „Simcomtex”
IDNO 1003600040033

Date de contact 

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

or. Durlești, str. Șt. Vodă 10

Tel: 022584938; 

e-mail: simcomtex@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ per. Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1
Cămașă din țesătură combi-
nată de culoare albă cu mâne-
ca scurtă

18400000-
3 600 unit. 14/870 din 01.11.2022 168000,00

Alte informații:

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

Nu       

mailto:bemefam@gmail.com
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 28.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Tatiana Hainițchi

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: [In-
dicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri□  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Carne – sem.I anul 2023
Cod CPV 15110000-2
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21062037
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661152779949?tab=contract-notice                
Data publicării: 22.08.2022

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții pu-
blice a autorității contractante

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

http://treime.md/ 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse exter-
ne; □Alte surse: Surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 246 000

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661152779949?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661152779949?tab=contract-notice
http://treime.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 72 din 21.10.22  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire CC Nivali-Prod SRL
Carmez Processing SRL
Floreni

IDNO 1006600010112
1009600006996
1002601002055

Date de contact 

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

tel: 062037700
e-mail: achizitii@nivalli.md
tel: 060202143
e-mail: elena.gistemulte@carmez.md  
tel: 060873555
e-mail: a.stirbul@floreni.md  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Denumirea operato-
rului economic

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr.1, 2 CC Nivali-Prod SRL 15110000-2 Conform anexa la 
caietul de sarcini 

Nr.7 din 
28.10.2022 687 774,00

2 Lotul nr.4, 5 Carmez Processing 
SRL

15110000-2 Conform anexa la 
caietul de sarcini 

Nr.8 din 
28.10.2022 400 500,00

3 Lotul nr.3 Floreni 15110000-2 Conform anexa la 
caietul de sarcini 

Nr.9 din 
28.10.2022 330 288,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:elena.gistemulte@carmez.md
mailto:a.stirbul@floreni.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1013601000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022 868 066
E-mail Inspectoratul General al Poliției
Adresa de internet www.poliția.md
Persoana de contact Elena Corduneanu

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Bunuri 

Obiectul de achiziție Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului 
tehnico-criminalistic și expertize judiciare (repetat)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661256471224
Data publicării: 23.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661256471224?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 145 din 28.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ˝GBG-MLD˝ S.R.L
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Adresa poștală: mun.Chișinău, str. Albișoara, 64/2.

Email: liliana@gbg.md

Telefon: 068600689
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Utilaj specializat pentru labo-
ratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judi-
ciare

42900000-5 159-BN din 12.10.2022 41 022,00

Denumire ,,VMS-Companie” SRL
IDNO 1006602003242
Date de contact 

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

Adresa poștală: or.Bălți, str.Dostoevschi 16 ap.45

Email: vmscompanie@gmail.md

Telefon: 069371044
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Utilaj specializat pentru labo-
ratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judi-
ciare

42900000-5 160-BN din 12.10.2022 211 200,00

Alte informații:

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

Nu 

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022-868-130
E-mail achizitii@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație la sediul Inspectoratului Gen-
eral al Poliției

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663930846288
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663930846288?tab=contract-noti-
ce
Data publicării: 23.09.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 7

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.150 din 13.10.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „CAMONIR” S.R.L.
IDNO 1004600018804
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Date de contact 

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

 md.coliba@yahoo.com /

Tel: 079-440-385

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 2R, s. Grătiești
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

Lucrări de reparație la 
sediul Inspectoratului 

General al Poliției
45200000-9 1 buc. 161-LC din 

24.10.2022 817 697,99 981 237,59

Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
 

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

Nr. 22 din 02.11.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Spumogen

Obiectul de achiziție Spumogen

Anunțul de participare Nr:  

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063344/
Data publicării: 09.09.2022
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662731580301 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 23 din 11.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire S.C. „RODITAL-LUX” S.R.L.

IDNO 1002600050071

Date de contact 

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

079414589

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Spumogen 35100000-5 25960 kg Nr. 115 din 
18.10.2022

1183776,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □      

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ___ din ___.11.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022205265
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ¢     Servicii □        Lucrări □

Obiectul de achiziție Utilaj și consumabile medicale pentru activitatea didactică
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660544597446

Data publicării: 15.08.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061581/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ¢

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¢
Nr. oferte primite Total: 10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 10
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 10
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
56 din 13.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Restmed SRL                                                                                    
IDNO 1008600014642

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Drumul Viilor 42/3, of. 89

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

25. Ace p/u acupunctura 0.25mmx25mm 33100000-1 40000  buc nr. 95 din 24.10.2022 17820,00

26. Ace p/u acupunctura 0.30mmx40mm 33100000-1 40000  buc nr. 95 din 24.10.2022 18813,60

27. Ace p/u acupunctura 0.30mmx50mm 33100000-1 30000  buc nr. 95 din 24.10.2022 21924,00

Denumire Alex Standard SRL
IDNO 1013600018392

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. V. Alecsandri 77, of. 2

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

18. Pulsoximetru pentru adulti 33100000-1 5 buc nr. 97 din 24.10.2022 1200,00

Denumire Medec Service SRL

IDNO 1005600050393

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Academiei 3, of. 120

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1. Tonometru automat 33100000-1 8 buc nr. 98 din 24.10.2022 6314,88

Denumire Biosistem MLD SRL
IDNO 10106000280448

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Albișoara 16/1, of. 7
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Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

24. Analizator semiautomat de biochimie 33100000-1 1 buc nr. 92 din 24.10.2022 38400,00

Denumire Ecochimie SRL
IDNO 1002600052156

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Valea Crucii 2, of. 85

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

23. pH-metru de laborator 33100000-1 1 buc nr. 93 din 24.10.2022 11398,80

47. Microscop 33100000-1 3 buc nr. 93 din 24.10.2022 26128,80

63. Polarimetru 33100000-1 1 buc nr. 93 din 24.10.2022 20280,00

65. Luxmetru 33100000-1 3 buc nr. 93 din 24.10.2022 25642,80

78. Urodensimetru 33100000-1 6 buc nr. 93 din 24.10.2022 8064,00

Denumire Sanmedico SRL
IDNO 1003602008154

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. A. Corobceanu 7A, of. 9

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ U.M. Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

10. Glucometru cu teste și lancete 33100000-1 1 set nr. 100 din 26.10.2022 492,00

Denumire Triumf Motiv SRL

IDNO 1012600021180

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) bd. Traian 18/1, of. 80

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantita-
te/ U.M.

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

2. Manechin / simulatorpentru puncții intra-
musculare-

33100000-1 2 buc nr. 99 din 25.10.2022 10392,00

4. Manechin pentru puncții subcutanate  33100000-1 2 buc nr. 99 din 25.10.2022 7200,00

Denumire Bio Analitica SRL

IDNO 1015600017171

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Str. Podul Înalt 20/2, of. 10

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

14. Dermatoscop 33100000-1 1 buc nr. 94 din 24.10.2022 36000,00

67. Transductor cu ultrasunete, 40kHz, set 
de echipamente

33100000-1 1 buc nr. 94 din 24.10.2022 58320,00

Denumire Tehoptimed SA
IDNO 100360087162

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Maria Drăgan 19/a

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

8. Termometru electronic 33100000-1 2 buc nr. 96 din 24.10.2022 156,00

9. Stetoscop 33100000-1 2 buc nr. 96 din 24.10.2022 152,00

19. Tonometru 33100000-1 5 buc nr. 96 din 24.10.2022 3590,00

20. Stetofonendoscop 33100000-1 5 buc nr. 96 din 24.10.2022 1090,00

21. Ciocănaș neurologic 33100000-1 5 buc nr. 96 din 24.10.2022 1775,00

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

3. Alte informații:

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

Nu ¢        

Da □        

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

Nu ¢        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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   ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.21064893 din 01.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600152743
Adresa Str. Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon/fax 022/ 477266, fax 022475255
E-mail amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet Www.amt-ciocana.ms.md
Persoana de contact Danu Evghenia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție publică 

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru Bunuri 

Obiectul de achiziție Sonde USG

Anunțul de participare

Nr.:21064893
Data publicării: 03.10.2022
Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1664791414865  

Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut,corespunderea cerințelor solicitate  

 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate  COP

Nr. oferte primite

Total1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică:1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21064893 
din 24.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL„ Intermed”
IDNO 1002600034804
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, st.Albișoara,64/2

Întreprindere mică Da •      Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. și data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA lei
1  Sonda USG pentru ecograful Voluson E10 BT20  33100000-1 1 154  387504,00

2
Sonda USG pu ecograful  Voluson E8 Expert 

BT12
33100000-1 1 154 201588,00

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

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 23 din 02.11.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Produse petroliere

Obiectul de achiziție Produse petroliere 

Anunțul de participare Nr:  

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063322/
Data publicării: 09.09.2022
Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1662726428579
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662726428579
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 24 din 20.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

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

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

022-21-12-25

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Produse petroliere 09100000-0 Un lot 118 din 
20.10.2022 4623156,90

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □      

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 583  din 19.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția de Poliție a mun. Chișinău
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000808
Adresa str. Tighina 6
Număr de telefon/fax 022-254-898
E-mail vitalie.baciu@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact Vitalie Baciu, vitalie.baciu@igp.gov.md, 

022-254-898
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul achiziției Servicii poștale, 202225443 NFP
Data transmiterii invitației de participare 11.10.2022
Denumirea operatorilor economici căror a fost 
transmisă invitația de participare

Î.S. „Poșta Moldovei”/ e-mail: tatiana.daud@posta.md

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

- art.56 alin. (1) lit. c) al Legii nr.131/2015 privind achi-
zițiile publice;

- art.25 și art.26 al Legii nr.36/2006 privind comunicați-
ile poștale;

Având în vedere că în conformitate cu prevederile 
art.25 alin. (1) furnizorul de serviciu poștal universal 
este desemnat Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” 
care asigură condițiile prevăzute în prezenta Lege pen-
tru furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului 
poștal universal. 

Astfel, în conformitatea cu prevederile art.56 alin. (1) lit. 
c) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice,    Î. S. 
„Poșta Moldovei” dispune de dreptul exclusiv de a pre-
sta serviciile poștale.

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.577 din 19.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire Î.S. „Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

tatiana.daud@posta.md /

Tel: 022 27 15 16; 022 27 15 15; 022 27 31 41

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

1. Servicii poștale 64110000-0 1 buc. 579 din 
19.10.2022 158 500,00 158 500,00

Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

 

mailto:tris@tris.company.md%20/
mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

189

ANUNȚ
privind modificarea contractului de achiziții publice privind 

achiziționarea serviciilor de pază fizică pentru anul 2022

Nr. 183/22  AM din 26.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504021
Număr de fax 022 212259
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

ala.musteata@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

Obiectul achiziției Servicii de pază fizică pentru anul 2022

Cod CPV 79713000-5

Valoarea estimată a achiziției 7 100 000,00 lei fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635421364061 

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635421364061?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 28.10.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

 Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/
sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Nr. 96/22 din 23.02.2022

Denumirea operatorului economic ÎS ”Servicii Pază a MAI”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 443  

Data: 31.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 119 937,43

Inclusiv TVA: 1 343 924,92

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 01.04.2022– 31.12.2022

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635421364061
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635421364061?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635421364061?tab=contract-notice
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 1. Se majorează suma contractului.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achi-
zițiile publice și pct. 30, subpct. 11 din Hotărârea Guver-
nului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achi-
zițiilor publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea contractului se majorează cu 429,00 lei fără TVA, 
respectiv 514,80 lei cu TVA.

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Anterior nu a fost modificat contractul.

Alte informații relevante Nu sunt.

 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 31.03.2022 a fost semnat contractul nr. 443 între IP Agenția Servicii Publice (ASP) și operatorul economic 
ÎS ”Servicii Pază a MAI” privind achiziționarea serviciilor de pază fizică pentru anul 2022. Valabilitatea contractului 
este până la data de 31 decembrie 2022.  

Se substituie sintagma din pct. 3.2 al Contractului menționat: ”suma contractului, pentru perioada de prestare a servi-
ciilor stipulată la pct. 2.1 constituie: 1 343 924,92 lei (un milion trei sute patruzeci și trei mii nouă sute douăzeci și patru lei, 
92 bani)” cu sintagma ”1 344 439,72 lei (un milion trei sute patruzeci și patru mii patru sute treizeci și nouă lei, 72 bani)”. 

În această ordine de idei, se modifică Specificațiile de preț din Anexa nr. 1 și Specificația tehnică din Anexa nr. 2 al 
aceluiași contract, indicând suma totală fără TVA 1 120 366,44  lei, iar cu TVA 1 344 439,72 lei. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a efectuării unor lucrări tehnice neprevăzute, la data de 14 septembrie 2022, a fost imposibilă activarea 
sistemului antiefracție pe timp de noapte.   În scopul securizării obiectului, la edificiul Agenției Servicii Publice situat 
pe adresa mun. Chișinău, str. Armenească, nr.42 B (Serviciul cadastral Chișinău) a fost necesară instalarea unui post de 
pază fizică pe durata nopții (14.09.2022-15.09.2022). Din acest motiv, este necesar să fie operate modificări în Con-
tractul nr. 443 din 31.03.2022. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind următoarele: 

1. Se substituie sintagma din pct. 3.2 al Contractului nr. 443 din 31.03.2022: ”suma contractului, pentru perioada de 
prestare a serviciilor stipulată la pct. 2.1 constituie:                           1 343 924,92 lei (un milion trei sute patruzeci și trei mii 
nouă sute douăzeci și patru lei, 92 bani)” cu sintagma ”1 344 439,72 lei (un milion trei sute patruzeci și patru mii patru sute 
treizeci și nouă lei, 72 bani)”.

2. Se completează Anexa nr. 1 ”Specificația de preț” al Contractului nr. 443 din 31.03.2022:

Nr. 
ord.

Denumirea serviciilor Unitatea 
de măsu-
ră (luni)

Preț unitar 
fără TVA, (lei)

Preț unitar 
cu TVA, (lei)

Suma totală 
fără TVA, (lei)

Suma totală 
cu TVA, (lei)

1 mun. Chișinău , str. Armenească 
42 B (Serviciul cadastral Chișinău)

- 429 514,80 429 514,80
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3. Se completează Anexa nr. 2 ”Specificația tehnică” al Contractului nr. 443 din 31.03.2022:

Denumirea serviciilor

Specificarea tehnică

mun. Chișinău , str. Armenească 42 B (Servi-
ciul cadastral Chișinău) 

Tipul pazei: gardian public Regimul de lucru: 12h. 

Timpul pazei: 14.09.2022, ora 19:00  – 15.09.2022, ora 07:00 

Numărul posturilor – 1

Vârsta gardianului: până la 63 ani.  

Standard de referință:  ISO 9001:2015 ,,Sistemul de management 
al calității”

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎS ”Servicii Pază a MAI” Nr. 1/1147 26.10.2022 1 120 366,44 1 344 439,72

Agenţia Achiziții Publice: 

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 18 din 20 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000473
Adresa Str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon 022-73-93-68
Număr de fax -
E-mail oficial achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet www.carabinier.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Asea Indiuhova

022-73-93-68, achizitii@igc.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Servicii de prestare a curățeniei pentru necesitățile anu-

lui 2022
Cod CPV 90900000-6
Valoarea estimată a achiziției 573 620,91 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1641994278270
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641994278270?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este necesar

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

3 februarie 2022

Denumirea operatorului economic ,,Elina Service” SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14-SR
Data: 15.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 209 512,00
Inclusiv TVA: 251 414,40

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție De la data înregistrării contractului – 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  cu 52 382,73 (cincizeci 
și două mii trei sute optzeci și doi) lei 73 bani, inclusiv 
TVA.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (5) și (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 pri-
vind achizițiile publice.

Pct. 12.2. din Contract, potrivit căruia ,,Părțile contrac-
tante au dreptul, pe durate îndeplinirii contractului, să 
convină asupra modificării clauzelor contractului, prin 
acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstan-
țe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora 
și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contrac-
tului. Modificările și completările la prezentul Contract 
sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în 
scris și au fost semnate de ambele Părți ”.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Prețurile nu se modifică.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) Nu a avut loc.

Alte informații relevante Nu sunt.
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare desfășurării procedurii de achiziție publice prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-
MD-1641994278270 privind achiziționarea serviciilor de prestare a curățeniei potrivit necesităților anului 2022, pen-
tru lotul nr. 1 și lot. nr. 2 a fost adjudecat contractul nr. 14-SR din 15 februarie 2022, ofertantului „Elina Service” SRL, cu 
următoarea specificație de preț:

Denumirea pozițiilor
Canti-tatea

(u/m)

Preț uni-
tar (fără 

TVA)

Preț uni-
tar (inclu-
siv TVA)

Can-
ti-tatea

(u/m)

Preț uni-
tar (fără 

TVA)

Preț uni-
tar (inclu-
siv TVA)

Suma (fără 
TVA)

Suma (in-
clusiv TVA)

Lot. 1: Servicii de executare a curățeniei în incinta blocului administrativ și Punctul de Control și trecere, cât și salubrizarea terito-
riului al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI din str. Gh. Asachi, 65a, mun. Chișinău:

Birouri de serviciu 1 091,05 m2 2,00 2,40 12 luni 2 182,10 2 618,52 26 185,20 31 422,24

Grupele sanitare 64,74 m2 20,00 24,00 12 luni 1 294,80 1 553,76 15 537,60 18 645,12

Coridor, casa scării 483,80 m2 4,00 4,80 12 luni 1 935,20 2 322,24 23 222,40 27 866,88

Spălarea geamurilor 
din PVC 235,57 m2 10,00 12,00 2 spălări 2 355,70 2 826,84 4 711,40 5 653,68

Salubrizarea teritoriu-
lui adiacent 3 966 m2 1,20 1,44 12 luni 4 759,20 5 711,04 57 110,4 68 532,48

Deszăpezirea terito-
riului 5 vizite 125,00 150,00 5 vizite 125,00 150,00 625,00 750,00

Total lot. 1: 127 392,00 152 870,40
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Lot. 2: Servicii de executare a curățeniei în incinta blocului administrativ și salubrizarea teritoriului al Centrului de instruire 
(u.m.1006) al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău:

Birouri de serviciu: 684 m2 2,00 2,40 12 luni 1 368,00 1 641,60 16 416,00 19 699,20

Grupele sanitare 37 m2 20,00 24,00 12 luni 740,00 888,00 8 880,00 10 656,00

Coridor, casa scării 303 m2 4,00 4,80 12 luni 1 212,00 1 454,40 14 544,00 17 452,80

Spălarea geamurilor 
din PVC 138,75 m2 10,00 12,00 2 spălări 1 387,50 1 665,00 2 775,00 3 330,00

Salubrizarea teritoriu-
lui adiacent 2 700 m2 1,20 1,44 12 luni 3 240,00 3 888,00 38 880,00 46 656,00

Deszăpezirea terito-
riului 5 vizite 125,00 150,00 5 vizite 125,00 150,00 625,00 750,00

Total lot. 2: 82 120,00 98 544,00

Suma totală 209 512,00 251 414,40
Termenul de prestare a serviciilor contractate fiind: de la data înregistrării contractului – 31.12.2022, termenul de 
valabilitate fiind până la ,,31.12.2022”.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În vederea achiziționării serviciilor de prestare a curățeniei pentru necesitățile anului 2022 a fost perfectat caietul 
de sarcini cu volume necesare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, astfel, ținând cont de termenii de 
desfășurare a procedurii în cauză, contractul atribuit a fost înregistrat la Ministerul Finanțelor – Trezoreria Chișinău, la 
1 martie 2022, iar prestarea de către Prestator a serviciilor de fapt a început de la 2 martie 2022.  

Totodată, ținând cont de faptul că, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor vizate, personalul tehnic implicat în 
prestarea servicii nu s-a prezentat conform graficului aprobat, volumul serviciilor care urma a fi executat se excludea 
din calcul, astfel, formându-se unele economii.     

Reieșind din cele expuse supra, precum și în vederea utilizării eficiente a banilor publici și minimalizării riscurilor 
autorității contractante, s-a propus micșorarea unor cantități de servicii achiziționate, conform necesităților de facto, 
după cum urmează:

Denumirea pozițiilor
Can-

ti-tatea

(u/m)

Preț uni-
tar (fără 

TVA)

Preț uni-
tar (inclu-
siv TVA)

Can-
ti-tatea

(u/m)

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(inclusiv 

TVA)

Suma (fără 
TVA)

Suma (inclusiv 
TVA)

Lot. 1: Servicii de executare a curățeniei în incinta blocului administrativ și Punctul de Control și trecere, cât și salubrizarea terito-
riului al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI din str. Gh. Asachi, 65a, mun. Chișinău:

Birouri de serviciu 1 091,05 
m2 2,00 2,40 9 luni 24 

zile 2 182,10 2 618,52 21 721,80 26 066,17

Grupele sanitare 64,74 m2 20,00 24,00 9 luni 24 
zile 1 294,80 1 553,76 12 889,14 15 466,97

Coridor, casa scării 483,80 
m2 4,00 4,80 9 luni 24 

zile 1 935,20 2 322,24 19 264,03 23 116,84

Spălarea geamurilor 
din PVC

235,57 
m2 10,00 12,00 2 spălări 2 355,70 2 826,84 4 711,40 5 653,68

Salubrizarea teritoriu-
lui adiacent 3 966 m2 1,20 1,44 8 luni 20 

zile 4 759,20 5 711,04 42573,17 51 087,80

Deszăpezirea terito-
riului 5 vizite 125,00 150,00 5 vizite 125,00 150,00 625,00 750,00

Total lot. 1: 101 784,54 122 141,46
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Lot. 2: Servicii de executare a curățeniei în incinta blocului administrativ și salubrizarea teritoriului al Centrului de 
instruire (u.m.1006) al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău:

Birouri de serviciu: 684 m2 2,00 2,40 9 luni 19 
zile 1 368,00 1 641,60 13 431,27 16 117,52

Grupele sanitare 37 m2 20,00 24,00 9 luni 19 
zile 740,00 888,00 7 265,44 8 718,53

Coridor, casa scării 303 m2 4,00 4,80 9 luni 19 
zile 1 212,00 1 454,40 11 899,63 14 279,56

Spălarea geamurilor 
din PVC

138,75 
m2 10,00 12,00 2 spălări 1 387,50 1 665,00 2 775,00 3 330,00

Salubrizarea teritoriu-
lui adiacent 2 700 m2 1,20 1,44 8 luni 17 

zile 3 240,00 3 888,00 28 078,83 33 694,60

Deszăpezirea terito-
riului 5 vizite 125,00 150,00 5 vizite 125,00 150,00 625,00 750,00

Total lot. 2: 64 075,17 76 890,21
Suma totală 165 859,71 199 031,67

 
 
 
În această ordine de idei, în conformitate cu pct. 12.2. din Contract, autoritatea contractantă a decis inițierea procedurii 
de modificare a contractului nr. 14-SR din 15.02.2022 privind achiziționarea serviciilor de prestare a curățeniei pentru 
necesitățile anului 2022.   

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adițional privind modificarea prin micșorare a sumei contractului nr. 14-SR din 15.02.2022 
privind achiziționarea serviciilor de prestare a curățeniei pentru necesitățile anului 2022, încheiat cu SRL 
„Elina Service”, după cum urmează:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Elina Ser-
vice”

13 20.10.2022 43 652,29 52 382,73

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

 

Nr. 5 din 30 septembrie 2022

•	 Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600090809
Adresa Mun.Chișinău, str.Mateevici 77A
Număr de telefon 022 240 434
Număr de fax -
E-mail official dpciodir@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandru Zaharov

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă X Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din par-

cul „Valea Morilor”
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 236 220,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644596771262?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget municipal X

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

nr.3 din 09.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL „CONSIT PRO” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 1/L

data:24.03.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru fără TVA: 4 133 257,06                                                                                                                                                                

inclusiv TVA: 4 959 908,48

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 60 zile, ulterior extins (modificat) până la 27.07.2022

•	 Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare X

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  Retragerea și anularea Deciziei Grupului de lucru nr. 
4 din 28 iulie 2022, Acordului adițional nr. 3 din 28.07.2022 
de reziliere unilaterală a Contractului de antrepriză nr. 1/L 
din 24.03.2022 cu revenirea la starea anterioară pentru 
continuarea și finalizarea de către operatorul economic a 
lucrărilor de reparație curentă care au fost sistate X.

Retragerea și anularea Deciziei Grupului de lucru din 
15.08.2022 prin care se solicită includerea operatorului 
economic SRL „CONSIT PRO” în Lista de interdicție a ope-
ratorilor economici X.

Efectuarea modificărilor la Proiectul de execuție 15960-
PG, OLC și devizul local, conform proceselor-verbale de 
constatare nr. 2 din 14.06.2022 și nr. 3 din 30.06.2022 cu 
privire la excluderea unor lucrări și includerea lucrărilor 
noi apărute în urma modificărilor la proiect, precum și con-
form procesului-verbal de constatare nr. 4 din 30.06.2022 
cu privire la excluderea lucrărilor de executare a speteze-
lor scaunelor din sala de spectatori din lemn brut de specii 
tari cu secțiunea 100 x 30 mm X. 

Modificarea termenului de execuție și finalizare a lucrări-
lor de reparație curentă până la data de 30.11.2022 X. 

Temeiul juridic Decizia Consiliului municipal Chișinău  
nr. 14/1 din 21.12.2021, Procedura de achiziție publică de lu-
crări ocds-b3wdp1-MD-1644596771262, Contractul de antre-
priză nr. 1/L din 24.03.2022, valabil până la 31.12.2022, artico-
lele 992, 993, 996 din Codul civil al Republicii Moldova.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 1 din 20.04.2022 valoarea contractului de 
4 959 908,48 MDL a fost  majorată cu 743 136,11 MDL

Acord adițional nr.2 din 26.05.2022 extinderea termenului de 
executare a lucrărilor

Acord adițional nr. 3 din 28.07.2022  de reziliere a contractului 
de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022

Alte informații relevante -

•	 Descrierea achiziției înainte și după modificare:                   

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644596771262 din 04.03.2022 privind 
achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul „Valea Morilor” a fost desemnat câștigător 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
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ofertantul SRL „CONSIT PRO”, care nu a executat și finalizat lucrările. 

•	 Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În scopul neadmiterii creșeterii prețului și neafectării naturii generale a Contractului de achiziții publice de lucrări (Con-
tractul de antrepriză nr. 1/L  din 24.03.2022) din cadrul aplicării și desfășurării procedurii de achiziție publică de lucrări  
ocds-b3wdp1-MD-1644596771262. Precum și având în vedere că Contractul de antrepriză  
nr. 1/L  din 24.03.2022 (rezolvit) a fost încheiat și este valabil până la sfârșitul anului 2022, iar alocația bugetară apro-
bată și acordată pentru reabilitarea/repararea Teatrului de Vară în scopul asigurării condițiilor minime confortabile 
pentru activități de concert și pentru spectatori în baza Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 14/1 din 21.12.2021 
nu a fost valorificată în întregime.

Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice de lucrări al autorității contractante, în mod excepțional a decis :

- Retragerea și anularea Deciziei Grupului de lucru din 28 iulie 2022 cu privire la rezilierea unilaterală a contrac-
tului, precum și Acordului adițional nr. 3 din 28.07.2022 de reziliere unilaterală a Contractului de antrepriză nr. 1/L din 
24.03.2022 prin revenirea la starea anterioară cu continuarea și finalizarea de către operatorul economic a lucrărilor 
de reparație curentă sistate, potrivit prevederilor proiectului tehnic, detaliilor de execuție, criteriilor de atribuire a 
contractului, documentației și specificațiilor tehnice, din cadrul aplicării și desfășurării procedurii de achiziție publică 
de lucrări care a avut loc ocds-b3wdp1-MD-1644596771262.

- Retragerea și anularea Deciziei Grupului de lucru din 15.08.2022 prin care se solicită includerea operatorului 
economic SRL „CONSIT PRO” în Lista de interdicție a operatorilor economici.

- Efectuarea modificărilor la Proiectul de execuție 15960-PG, OLC și devizul local, conform proceselor-verbale 
de constatare nr. 2 din 14.06.2022 și nr. 3 din 30.06.2022 cu privire la excluderea unor lucrări și includerea lucrărilor 
noi apărute în urma modificărilor la proiect, precum și conform procesului-verbal de constatare nr. 4 din 30.06.2022 
cu privire la excluderea lucrărilor de executare a spetezelor scaunelor din sala de spectatori din lemn brut de specii 
tari cu secțiunea 100 x 30 mm.

- Încheierea Acordului adițional la Contractul de Antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022 cu privire la modificarea 
termenului de execuție și finalizarea lucrărilor de reparație curentă până la data de 30.11.2022. 

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității continuării și finalizării lucrărilor de reparație curentă a Teatrului de vară din parcul 
municipal „Valea Morilor”, nevalorificarea integrală a alocației aprobate acordate pentru reabilitarea/repararea Teatru-
lui de Vară în scopul asigurării condițiilor minime confortabile pentru activități de concert și pentru spectatori în baza 
Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 14/1 din 21.12.2021, termenului de valabilitate a Contractului de antrepriză 
nr. 1/L din 24.03.2022, s-a impus adoptarea unor astfel de decizii.  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

199

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _13/22_ din _27.10.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примэрия с. Конгаз
Localitate с. Конгаз
IDNO 1007601010736
Adresa Ул. Октябрьская,85
Număr de telefon 060738772
Număr de fax
E-mail oficial primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanova Elena

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Продовольственные товары на 2-ое полугодие 2022 

года, овощи и фрукты на 3 квартал 2022 года
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 121 810,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21058049
Link:ocds-b3wdp1-MD-1654774632597

Data publicării anunțului de participare 09.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.07.2022

Denumirea operatorului economic II Sinteacova Svetlana
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:174/22

Data:19.07.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:121 810.50
Inclusiv TVA: 121 810.50

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 31.10.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 

ст.20
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) __________________________
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

__________________________

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_______________________________________________________________________________________ В 
связи с не использованием всего объема товаров по договору заключенный между примэрией с. Конгаз 
и экономическим оператором   на закупку овощей и фруктов на 3 квартал 2022 г.  для подведомственных 
учреждений примэрии с. Конгаз продлить срок действия договора: 

-II Sinteacova Svetlana до 31.12.2022 г.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__174/22__din 
_19.07.2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind 2/22 от 27.10.2022_

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

II Sinteacova 
Svetlana

2/22 27.10.2022

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 14   din   26.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Localitate Or.Briceni

IDNO 1009601000131

Adresa Str. Stefan cel Mare 38

Număr de telefon 0247-2-29-08

Număr de fax 0247-2-26-68

E-mail oficial contabilitateadierctia@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danilova Olga 060560138

0247-2-29-08
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare inclusiv ecologice pen-
tru institutiile DITS Briceni

Cod CPV 158000000-6

Valoarea estimată a achiziției 1813427.00  lei fara TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21060699

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1658919440497

Data publicării anunțului de participare 27.07.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat +    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919440497
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Denumirea operatorului economic CC Universalcoop Briceni

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:92

Data:30.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 48000.00 lei

Inclusiv TVA: 60000.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  +

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76 alin.7 subpunct 4 Legea Nr 131 din 30.07.2015

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclusiv ecolo-
gice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu ajung banii pentru 
inregistrarea contractelor.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclusiv ecolo-
gice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu ajung banii pentru 
inregistrarea contractelor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 14 din 26.10.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe produsele alimentare

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

CC Universalcoop bri-
ceni

Nr.92 26.10.2022 -48000.00 -60000.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@
ansc.md; www.ansc.md



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

203

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din  24 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Complexul Educațional Gimnaziu 

Grădiniță „Luceafărul” Delacău, Anenii Noi
Localitate s. Delacău,  r-nul Anenii Noi
IDNO 1014620009364 
Adresa s. Delacău,  str. Ion Creangă 34
Număr de telefon 0-265-36-230
Număr de fax
E-mail oficial ipgimdelacau@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vasilița  Stela, 068730063, vasilita.stela@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare semestru I 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 268 648.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640529314205
Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-

MD-1640529314205
Data publicării anunțului de participare 26.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri V     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat  V    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.01.2022     

Denumirea operatorului economic IM Alimprodan
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 04 

Data: 19.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  72 203,00

Inclusiv TVA:  85 351,20
Termen de valabilitate 30.12.2022
Termen de execuție 30.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu 
modificările ulterioare.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În  urma  măririlor  prețurilor  și  situației  financiare  nestabilă  din  țară,  s-a  decis  micșorarea  contractului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 

În  urma  măririlor  prețurilor  și  situației  financiare  nestabilă  din  țară,  s-a  decis  micșorarea  contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5 din 24 octombrie a 
fost încheiat acordul adiţional nr. 26 din 24 octombrie 2022 privind micșorarea contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM Alimprodan             26     24.10.2022 -20907,12 -24 840,88

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2  din 20 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante LT ,,V.Alecsandri”
Localitate Călărași
IDNO 1014620006260
Adresa Or.Călărași,str.Toma Ciorba,11
Număr de telefon 024422568
Număr de fax
E-mail oficial alecsandrilt@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Constanța Gîjdianu- 079273203

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație ăn trei săli de clasă

din LT ,,Vasile Alecsandri”

Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 355 858,64 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21059157
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656426256328

Data publicării anunțului de participare 28.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

206

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL ,,GIESENA”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 19

Data: 15.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 336273,86 lei

Inclusiv TVA: 67254.77 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.19 din 15 iulie 2022 a fost încheiat acor-
dul adiţional privind majorarea contractului 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ,,GIESENA” 1 20.09.2022 27010.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _11/22_ din _20.10.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примэрия с. Конгаз
Localitate с. Конгаз
IDNO 1007601010736
Adresa Ул. Октябрьская,85
Număr de telefon 060738772
Număr de fax
E-mail oficial primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanova Elena

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Продовольственные товары на 2-ое полугодие 2022 

года, овощи и фрукты на 3 квартал 2022 года
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 121 810,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21058049
Link:ocds-b3wdp1-MD-1654774632597

Data publicării anunțului de participare 09.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.07.2022

Denumirea operatorului economic II Sinteacova Svetlana
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:174/22

Data:19.07.2022

http://www.mtender.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

208

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:121 810.50
Inclusiv TVA: 121 810.50

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 31.10.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 
ст.20

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) __________________________
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

__________________________

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_______________________________________________________________________________________ В 
связи с не использованием всего объема товаров по договору заключенный между примэрией с. Конгаз 
и экономическим оператором   на закупку овощей и фруктов на 3 квартал 2022 г.  для подведомственных 
учреждений примэрии с. уменьшить общую сумму договора: 

-II Sinteacova Svetlana на 32 017,47 леев

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__174/22__din 
_19.07.2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind _1/22 от 20.10.2022_

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

II Sinteacova 
Svetlana

1/22 20.10.2022 32 017,47 32 017,47

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Model - tip

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _12/22_ din _21.10.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примэрия с. Конгаз
Localitate с. Конгаз
IDNO 1007601010736
Adresa Ул. Октябрьская,85
Număr de telefon 060738772
Număr de fax
E-mail oficial primaria.congaz@yandex.com

Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanova Elena

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Продовольственные товары на 2-ое полугодие 2022 

г., овощи и фрукты на 3 квартал 2022 г. (август, сен-
тябрь)

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 578 567,32
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21058049
Link:ocds-b3wdp1-MD-1654774632597

Data publicării anunțului de participare 09.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

mailto:primaria.congaz@yandex.com
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.07.2022

Denumirea operatorului economic SRL Fabrica Oloi Pak

SRL Nivalli-Prod

AO Iugintertrans

SRL Slavena Lux

SRL Meatpromcom
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru SRL Fabrica Oloi Pak Nr.170/22

SRL Nivalli-Prod Nr.171/22

AO Iugintertrans Nr.172/22

SRL Slavena Lux Nr.173/22

SRL Meatpromcom Nr.175/22
Data: 19.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

SRL Fabrica Oloi Pak – 524 312.50

SRL Nivalli-Prod – 257 575.00

AO Iugintertrans – 72 989.04

SRL Slavena Lux – 509 213.61

SRL Meatpromcom – 92 666.67
Inclusiv TVA:

SRL Fabrica Oloi Pak -566 257.50

SRL Nivalli-Prod  - 309 090.00

AO Iugintertrans- 78 799.62

SRL Slavena Lux – 603 788.35

SRL Meatpromcom – 111 200.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 
ст.20

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) ___________________
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

___________________

Alte informații relevante ---------------------------
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_______________________________________________________________________________________В 
связи с не использованием всего объема товара по договору заключенный между примэрией с. Конгаз и 
экономическими операторами  на закупку продовольственных  продуктов для подведомственных учреждений 
примэрии с. Конгаз на 2 полугодие 2022 г. уменьшить общую сумму договоров:

 - SRL Fabrica Oloi Pak на 122 410,80

- SRL Nivalli-Prod  на  66 112,50

- AO Iugintertrans на 27 371,93

- SRL Slavena Lux на 310 052,28

- SRL Meatpromcom на 31 205,90 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._12/22__din 
_21.10.2022__ a fost încheiat acordul adiţional privind _об уменьшении общей суммы договоров:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Fabrica Oloi Pak 1/22 21.10.2022 122 410,80
SRL Nivalli-Prod 1/22 21.10.2022 66 112,50
AO Iugintertrans 1/22 21.10.2022 27 371,93
SRL Slavena Lux 1/22 21.10.2022 310 052,28

SRL Meatpromcom 1/22 21.10.2022 31 205,90
Conducătorul grupului de lucru:

______Cheles Ivan________________                        ____________________

                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Model - tip

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 20 octombrie2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Bobeica
Localitate s.Bobeica, rnul Hincesti
IDNO 1012620010036
Adresa s.Bobeica ,rnul Hincesti
Număr de telefon 026956285,026956784
Număr de fax 026956285
E-mail oficial ltbobeica@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Berehoi Ana

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitatie publica

Obiectul achiziției Lucrari de Eficienta Energetica la cladirea Gimnaziului Bobei-
ca

Cod CPV 71314300-5

Valoarea estimată a achiziției 2636755 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:2303/14 BAP 97/14  09,12,2014

Data publicării anunțului de participare 24,12,2014

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

NU

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrari
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]Bugetul de stat
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

29,12,2014

Denumirea operatorului economic SRL,,Vectacon –Plus,,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01

Data:05ianuarie 2015
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2197296,07 lei

Inclusiv TVA:2636755,00 lei
Termen de valabilitate Prelungit pina la 31,12,2022
Termen de execuție Pina la terminarea lucrarilor

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131 din 03,07,2015,art76,al7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru] Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Modificarea termenului de valabilitate pina la 31,12,2022

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_Darea de sama prezentata Agentiei Achizitii  Publice la data de 05 ianuarie 2015 cu numarul de inregistrare 201500573 
din 13,01,2015.In perioada desfasurarii lucrarilor sus numite au parvenit modificari(micsorarea volumui de lucru,lu-
crari suplimentare neprevazute,modificarea termenului de executare)dupa cum urmeaza:majorarea termenului de 
valabilitate a contractului nr 01 din 05,ianuarie 2015 privind executarea lucrarilor ,,Lucrari de eficienta Energetica la 
cladirea Gimnaziului Bobeica,, pina la 31,12,2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__În legatura cu finalizarea lucrarilor si semnarea actului de receptie finala la data de 08 iunie 2022,este necesar de 
a încheia un acord aditional la contractul nr 01 din 05 ianuarie 2015 prin achizitionarea lucrarilor,,Lucrari de Eficienta 
Energetica la cladirea Gimnaziului Bobeica,, r-nul Hincesti prin care sa fie majorat termenul de valabilitate pina la 
31,12,2022

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01din _13 octombrie 
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea termenului de valabilitate pina la 31,12,2022

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
SRL ,,Vecta-
con-Plus,,

01 din 20 octom-
brie2022

2197296,07 lei 2363755,00 lei
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Conducătorul grupului de lucru:

______________________________________              ____________________

                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 2  din 15.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Valeni
Localitate s.Valeni
IDNO 1007601007066
Adresa Str.Stefan cel Mare
Număr de telefon 029963382
Număr de fax 029963238
E-mail oficial pr.valeni@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Eni Silvia 079995176 silviaeni33@yahoo.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  

Obiectul achiziției Lucrari de forare a sondei arteziene
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1000000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1611668836871
Link:

Data publicării anunțului de participare 27.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru     Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat  (AIPA)

Alte surse: contributie APL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.02.2021

Denumirea operatorului economic SRL ATAR -INTER

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:16 
Data:25.02.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:955801.39
Inclusiv TVA:11146961.66

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 6 LUNI

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micsorarea sumei contractului.
Temeiul juridic Afost micsorat devizul de cheltuieli cu inlaturarea unor lucrari 

care nu erau necesare
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Pretul actual
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Se micsoreaza suma contractului .

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 
nu se schimba nimic.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

In urma analizei devizelor de cheltuieli sa constatat ca nu au fost efectuate anumite lucrari care nu erau necesare la 
moment.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 15,11,2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micsorarea sumei contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ATAR INTER 1 15,11,2022 148782,23 178538,67

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 17.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Buciumaș Sergiu 069712387, jurist@cnts.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor diagnostice, reactivele chimi-

ce și consumabilele medicale, consumabile de laborator, 
dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de 
Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022

Cod CPV 33600000-6
Valoarea estimată a achiziției 998 895,48
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637845612456
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047584/

Data publicării anunțului de participare 25.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 24.01.2022

Denumirea operatorului economic M-Inter-Farma SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/5

Data:15.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7243,04

Inclusiv TVA: 8325,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 15.02.2022- 31.12.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637845612456
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Denumirea operatorului economic Policontract SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/11

Data:15.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 30990,00

Inclusiv TVA: 37188,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 15.02.2022- 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 Art. 76 alin. (7) 

-  pct. 2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

                 În cadrul procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 din 
20.12.2021 privind achiziţionarea de produse diagnostice, reactivelor chimice și consumabilelor medicale, consum-
abilelor de laborator, dezinfectanți  necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 
2022, a fost atribuit contractele de achiziție publică operatorilor economici:  

1- “M-Inter-Farma“ SA contract nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/5 din 15.02.2022 referitor la achiziționa-
rea produselor diagnostice, reactivele chimice și consumabilele medicale, consumabile de laborator, dezinfectanți 
necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022 (valoarea bunurilor – 8325,00 
cu TVA).

Descrierea achiziției înainte de modificare:

Conform contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/5 din 15.02.2022 a fost achiziționat Azopiram și Dezin-
fectant pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe -alternativa 1(la poziția dată a 
fost incluse date eronate în contract ce țin de preț)  necesar în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 
pentru anul 2022.

Descrierea achiziției după modificare:

Modificarea valorii contractului prin: micșorarea cantităților real necesare în activitatea Centrului Național de Trans-
fuzie a Sângelui pentru anul 2022.

Nr.

d/o

Denumirea Forma far-
maceutică

Cantitatea conform con-
tractului

Cantitatea ce 
urmează a fi  

micșorată 
1 Azopiram Set 10 -10
2 Dezinfectant pentru suprafețele cu semni-

ficație epidemiologică cît și alte tipuri de 
suprafețe (alternativa 1)

Litru 10 -10

“Policontract“ SRL contract nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/11 din 15.02.2022 referitor la achiziționarea produ-
selor diagnostice, reactivele chimice și consumabilele medicale, consumabile de laborator, dezinfectanți necesare în 
activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022 (valoarea bunurilor – 37188,00 cu TVA).

Descrierea achiziției înainte de modificare:

             Conform contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/11 din 15.02.2022 a fost achiziționat produse 
pentru dezinfecția articolelor de uz medical, a instrumentariului medical și articolelor medicale cu semnificație 
epidemiologic sporită, necesar în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022.
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Descrierea achiziției după modificare:

            Modificarea valorii contractului prin: micșorarea cantităților real necesare în activitatea Centrului Național de 
Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022.

Nr.

d/o

Denumirea bunului Forma far-
maceutică

Cantitatea 
conform 

contractului

Cantitatea ce urmează a fi  
micșorată 

1 Produse pentru dezinfecția articolelor de 
uz medical, a instrumentariului medical 
și articolelor medicale cu semnificație 
epidemiologic sporită

kg 2000 -680

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform demersului din data de 16.11.2022 și din 11.08.2022 înaintat de dna Zinaida Anastas asistenta medicală 
principală, dar și analizând cantitățile stocurilor de produse dezinfectante și consumabile necesare pentru profilaxia 
regimului sanitar-epidemiologic în instituție necesare activității pînă la finele anului, s-a constatat  că la pozițiile 
azopiram, dezinfectant pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (alternati-
va 1) și Produse pentru dezinfecția articolelor de uz medical, a instrumentariului medical și articolelor medicale cu 
semnificație epidemiologic sporită, că cantitatea de astfel de produse pentru activitatea subdiviziunilor până la finele 
anului este sufucientă.   

Astfel, pornind de la stocurile existente și necesitatea reală în dezinfectante și consumabile necesare pentru profilaxia 
regimului sanitar-epidemiologic în instituție pentru anul curent, conform contractelor încheiate în achiziția publică 
nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 din 20.12.2021, urmează a se modifica, prin micșorarea de cantități pentru 
unele poziții de bunuri contractate. 

Drept urmare a celor expuse, grupul de lucru pentru achiziții publice al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, a 
luat decizia de micșorare a cantităților de produse per poziție din contractele nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/5 
din 15 februarie 2022 și ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/11 din 15 februarie 2022.

II. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis încheierea acordurilor 
adiţionale privind micșorarea valorii contractelor:

- Micșorarea Contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/5 din 15.02.2022 cu 740,00 lei încheiat 
cu operatorul economic “M-Inter-Farma “ SA;

- Micșorarea Contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1637845612456/11 din 15.02.2022 cu 11750,40 lei 
încheiat cu operatorul economic “Policontract“ SRL;

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“M-Inter-Farma “ SA Cu capital autohton 1 17.11.2022 -685,18 -740,00

“Policontract“ SRL Cu capital autohton 1.1 17.11.2022 -9792,00 -11750,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648108902551
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  5  din 09  noiembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Orhei
Localitate mun.Orhei
IDNO 1007601005523
Adresa bd.M.Eminescu, 2
Număr de telefon 0235/22058,22650
Număr de fax 0235/20662
E-mail oficial cr_orhei@yahoo.com
Adresa de internet www.or.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Chicuș Alesea, 0235/20389; achizitiicro@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție vCererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a drumului local L316 R6- Po-
horniceni- G68

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 779403,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1651668573736 Link-
ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055980/
lot/11572267/

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 04.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări v
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu v   

Sursa de finanțare Buget raional v     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru 01 iunie  2022

Denumirea operatorului economic SRL NISIP-SI

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651668573736
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 56
Data:  07 iunie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 829882,11
Inclusiv TVA:995858,53

Termen de valabilitate 31  decembrie  2022
Termen de execuție 31  octombrie   2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  v
Temeiul juridic LEG.131
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 În urma procedurii de tip COP cu nr. : ocds-b3wdp1-MD-1651668573736 din „.04 ” mai 2022  privind achizi-
tionarea „Lucrări de reparație a drumului local L316 R6- Pohorniceni- G68 conform Deciziei de atribuire nr. 5  din „01 
„iunie   2022  a fost încheiat contractul cu nr.56 din ”07” iunie  2022 cu operatorul economic SRL NISIP-SI în valoare to-
tală de 995858,53 lei (inclusiv TVA), din motivul că rigolele prevăzute în caietul de sarcini  de a fi executate din beton, 
sunt mai slabe decât rigolele prefabricate din beton armat, care permite fluxul unui volum mai mare de apă pluvială 
datorită măririi diametrului în adâncime și  ocupă o suprafața mai mică de teren, grupul de lucru a decis micșorarea 
contractului, cu valoarea lucrărilor de execuție din beton a rigolei în valoarea de 61136,74 lei.

         Astfel valoarea  finală a contractului după micșorare  constituie  934721,79lei  (inclusiv TVA)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 Din motivul că rigolele prevăzute în caietul de sarcini  de a fi executate din beton, sunt mai slabe decât 
rigolele prefabricate din beton armat, care permite fluxul unui volum mai mare de apă pluvială datorită măririi dia-
metrului în adâncime și  ocupă o suprafața mai mică de teren, grupul de lucru a decis modificarea  contractului cu 
micșorarea valorii lucrărilor de execuție din beton a rigolei în valoarea de 61136,74 lei. 

VII. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 56 din „07 ” iunie  2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind  modificarea valorii contractului după cum urmează:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv 
TVA

SRL NISIP-SI 1 09.11.2022 50947,28 61136,74 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651668573736
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11-A din 18.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Suri
Localitate s.Suri, raionul Drochia
IDNO 1007601010688
Adresa s.Suri, raionul Drochia
Număr de telefon 025277234
Număr de fax 025277236
E-mail oficial petru.turculet@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Primarul com.Suri Petru Turculet 069802777

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției ,,Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul ,,Viorel 

Ciobanu,,
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1736774.60 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660573786897
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660573786897?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 15 aug 2022, 17:36
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660573786897
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660573786897?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660573786897?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.11 din 08.09.2022

Denumirea operatorului economic Prim-Conterm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 99 

Data: 28.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1083199.40 lei

Inclusiv TVA: 1299839.28 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 6 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, 

pina la  12.04.2023
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din03.07.2015 privind achizițiile publice, art.72, alin 

(7), p.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__________________________________________________________________________________
___Este modificat numai termenul de valabilitate a contractului, celelalte pozitii ramin neschimba-
te___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 
 
 

Deoarece lucrarile conform graficului vor fi executate timp de 6 luni de la data emiterii Dispozitiei (nr.02/1-7-45 din 
12.10.2022), adica  pina la 12.04.2023, la care se mai rezerveaza timp pentru primirea lucrarilor ,intocmirea proceselor 
verbale corespunzatoare, este necesar de a prelungi termenul de valabilitate a contractului pina la 31.05.2023.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.11-A din 18.11.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.R.L.,,Prim-Con-
term,,

99-A 21.11.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21059107  din  14.11.2022

I.  Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010600
Adresa mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon (022) 201 601
Număr de fax
E-mail oficial dgetsmun@gmail.com
Adresa de internet www.chisinauedu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Oboroc, 060944418, achizitii.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Legume de sezon necesare pentru instituțiile de educație 

timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IU-
LIE-SEPTEMBRIE 2022

Cod CPV 03200000-3
Valoarea estimată a achiziției 1 796 890,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21059107
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1656342362069

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 17.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

20.07.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea opera-
torului economic

Nr. contrac-
tului de 
achiziție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de achiziție Termen de 
valabilitate

Termen de exe-
cuție

Fără TVA Inclusiv TVA

DETS sect. Buiucani 

DELMIX PRIM SRL
74/A

02.08.22
307 880,00 332 560,00

 
31.12.2022

30.09.2022

DETS sect. Botanica

,, Delmix Prim” SRL 125 26.07.2022 303140 327470 31.12.2022 30.09.2022

DETS sect.Râșcani

„Delmix-Prim”SRL 72 26.07.2022 262010,00 283000,00 31.12.2022 30.09.2022

DETS sect.Ciocana

DELMIX PRIM SRL 148 01.08.2022 155067.00 167506.00 31.12.2022  30.09.2022

DETS sect.Centru

DELMIX SRL 50/A 15.09.22 308587,00 333324,00 31.12.2022 30.09.2022

IPGC nr.199  

DELMIX SRL 
93

02.08.2022
25363,20

 

27397,40  
31.12.2022 30.09.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) subpct. 4),  Legea 131/2015
Micșorarea valorii contractului  (după caz)  - 567 928,29 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

          Denumirea agentului 
economic

Modificările efectuate după micșorarea valorii contractului  

Denumirea 
produsului

Cantitatea 
achiziționată

Cantitatea  
micșorată

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma Micșorată

(cu TVA)   

DETS sec. Buiucani

SRL Delmix Prim Roșii 6000 1794,97 14,78 26529,62

Castraveți 3500 1566,10 18,97 29708,83

Ardei 8000 3721,20 12,91 48040,52

Dovlecei 8500 4627,50 8,73 40397,95

TOTAL: 144676,92

DETS sec.Rîșcani

Delmix-Prim SRL Roșii 6000 2136,9 14,78 31583,37
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  Castraveți 5000 2623,5 18,97 49767,76

  Ardei 5000 488,4 12,91 6305,11

        TOTAL: 87656,24

DETS s.Ciocana

Delmix Prim SRL Roșii 2300 169,639 14,78 2507,26

Castraveți 3000 912,696 18,97 17313,84

Dovlecei 7000 1216,567 8,73 10620,63

Total: 30441,73

DETS sect.  Centru

DELMIX Prim  SRL Roșii 6000 3678,60 14,78 54369,71

Castraveți 3200 2244 18,97 42568,68

Ardei 8500 5822,40 12,91 75167,18

Dovlecei 8500 5673,182 8,73 49526,88

Total: 221632,45  

DETS sect.  Botanica
SRL Delmix Prim Roșii proaspete 6000,0 1222,0 14,79 18114,50

Ardei dulci 8000,0 1207,40 12,91 15587,38

Castraveți proa-
speți

3000,0 1087,40 18,96 20617,09

Dovlecei 9000,0 1243,2 8,73 10852,98

Total 65171,95

IPGC nr.199  
SRL Delmix Prim Roșii 400 200 14.78 2956.00

Castraveți 220 150 18.97 2845.5

Ardei 800 600 12.91 7746.00

Dovlecei 800 550 8.73 4801.51

Total 18 349.00
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:  

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

          Frecvența nestabilă a copiilor în instituțiile de educație timpurie,  a dus la necesitatea micșorării cantității la unele  
produse achiziționate.

II. Rezultatele examinării:

            În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru   din  14.11.2022 a 
fost încheiate acorduri adiţionale privind necesitatea micșorării valorii contractelor.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului 

adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

DETS sec. Buiucani
DELMIX Prim SRL 111/A/74 14.11.2022 120564,10 144676,92

DETS sec.Rîșcani

DELMIX Prim SRL 103 14.11.2022 81159,21 87656,24

DETS sec.Ciocana
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DELMIX Prim SRL 69 14.11.2022 18349,30 30441,73

DETS sec. Botanica
DELMIX Prim SRL  110 14.11.2022 60297,41 65171,95

DETS sec.Centru
DELMIX Prim SRL 102/A 14.11.2022 184693,70 221632,45

IPGC nr.199   
DELMIX Prim SRL 40 14.11.22 16 989.81 18 349.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md”
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 85312320-8 Servicii de consultanță 
pe diverse domenii 1 buc. 

Servicii de 
consultanță 
pe diverse 
domenii

125 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 
 
 



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

230

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 66171000-9 Servicii de consultanță pe dome-
niul financiar-economic 1 buc. 

Servicii de 
consultanță 
pe dome-

niul financi-
ar-economic

195 833,33

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoria-
le la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 66110000-4 Achiziționarea serviciilor ban-
care internaționale 12 luni 

Achiziționa-
rea servicii-
lor bancare 
internațio-

nale

91 043,19

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

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

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 66110000-4
Achiziționarea 

serviciilor banca-
re interne

12 luni Achiziționarea servi-
ciilor bancare interne 113 201,23

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 Achiziționarea serviciilor bancare 
post-terminale 12 luni 

Achiziționa-
rea servicii-
lor bancare 
post-termi-

nale

73 586,69

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor/lucră-
rilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 79980000-7 Abonare la edițiile 
periodice 12 luni Abonare la edițiile 

periodice 16 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79995100-6 Servicii de arhivare și coasere 
a documentelor 12 luni 

Servicii de 
arhivare și 
coasere a 

documen-
telor

41 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 71324000-5 Servicii cadastrale 12 luni Servicii ca-
dastrale 58 333,33

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

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

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 71319000-7 Servicii de expertiză tehnică și eva-
luare 5 buc. 

Servicii de 
expertiză 
tehnică și 
evaluare

41 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

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

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 79342200-5
Servicii de publicitate 
a anunțurilor în surse 

mass-media
12 luni 

Servicii de 
publicitate 
a anunțuri-
lor în surse 

mass-media

41 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 31440000-2 Acumulatoare 80 buc. Acumula-
toare 166 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gratu-
it la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achiziți-
ile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care 
poate fi accesată documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 71700000-5 Deservirea sistemelor 
de monitorizare GPS 1 680 buc.

Deservirea 
sistemelor 

de monitori-
zare GPS

175 000,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoria-
le la care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-
ciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 22460000-2 Materiale pentru brandarea 
auto 40 buc.

Materiale 
pentru 

brandarea 
auto

33 333,33

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79341000-6 Servicii de autorizare publi-
citate 140 buc.

Servicii de 
autorizare 
publicitate

17 500,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu se 
asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune pri-
vind modul în care poate fi accesată documentația de atribu-
ire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-
viciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79132000-8
Servicii de verificare a stării 
tehnice a automobilelor la 

ieșirea pe rută
12 luni

Servicii de 
verificare a 
stării tehni-
ce a auto-
mobilelor 

la ieșirea pe 
rută

132 000,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor/lucră-

rilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 98310000-9 Servicii de spălătorie 
auto 12 luni

Servicii de 
spălătorie 

auto
70 000,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

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

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări 
Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 44522200-7 Set de chei automeca-
nice 1 buc.

Set de chei 
automeca-

nice
25 000,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
IV. Alte informații:

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

2023
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 79132000-8 Testare auto 132 buc. Testare auto 33 000,00
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateli-
ere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoria-
le la care se referă anunțul de intenție

2022-2023
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 70000000-1 Servicii de evaluare 
a automobilelor 50 buc. 

Servicii de 
evaluare a 
automobi-

lelor

41 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
IV. Alte informații:
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Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45111100-9 Lucrări de demolare 3 buc. Lucrări de 
demolare 41 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

269

ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 14910000-3

Produse metalurgice 
pentru producerea 

articolelor din metal în 
regie proprie

12 luni

Produse metalurgice 
pentru producerea arti-

colelor din metal în regie 
proprie

83 333,33

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”

IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea de 

măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 44411000-4
Achiziționare țevi, con-
ducte, tuburi și articole 

conexe
12 luni

Achizițio-
nare țevi, 
conducte, 
tuburi și 

articole co-
nexe

41 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

272

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 50000000-5
Achiziționarea lucrărilor 
de înlocuire a sisteme-

lor de iluminat
20 buc. 

Achiziționarea lucrărilor de 
înlocuire a sistemelor de ilu-

minat
166 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

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

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziți-
ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțu-
lui

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în par-

te)

1 50000000-5

Alte servicii neprevăzute 
(lucrări, bunuri necesare 

pentru înlăturarea situaților 
urgente lămpi, sticlă pentru 
geamuri, lacăt, articole sa-

nitare etc.)

12 luni

Alte servicii neprevăzute 
(lucrări, bunuri necesare 

pentru înlăturarea situaților 
urgente lămpi, sticlă pen-
tru geamuri, lacăt, articole 

sanitare etc.)

166 666,67

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

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

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziți-
ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțu-
lui

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

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45111291-4

Lucrări de amenajare a 
accesului în OP pentru 
persoanele cu dizabili-

tăți

12 buc.

Lucrări de amenaja-
re a accesului în OP 

pentru persoanele cu 
dizabilități

58 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 31681410-0
Materiale pentru întreținerea 
sistemelor electrice și de ilu-

minat
300 buc.

Materiale pentru întreți-
nerea sistemelor electrice 

și de iluminat
125 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 03410000-7 Materiale pentru tâmplării din 
lemn și plastic 1 000 buc.

Materiale 
pentru 

tâmplării 
din lemn și 

plastic

83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziți-
ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțu-
lui

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 44411000-4
Materiale, instalații și 
echipamente tehni-

co-sanitare
150 buc.

Materiale, instalații și 
echipamente tehni-

co-sanitare
125 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-5 Reparația semnelor și 
panourilor luminoase 300 buc. Reparația semnelor și 

panourilor luminoase 125 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 50532300-6 Profilaxia generatoarelor 1 buc.
Profilaxia 

generatoa-
relor

16 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-5 Servicii de reparații safeuri și 
dulapuri metalice 6 buc.

Servicii de 
reparații 
safeuri și 
dulapuri 
metalice

25 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoria-
le la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesa-
tă documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în par-

te)

1 71314000-2 Gaze naturale 12 luni Gaze natu-
rale 5 858 560,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 79132000-8
Certificarea conducăto-
rilor auto pentru com-
petența profesională

100 pers. 

Certificarea 
conducă-

torilor auto 
pentru com-
petența pro-

fesională

41 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 72254100-1 Soluții de scanare 
a vulnerabilității 1 buc. 

Soluții de 
scanare a 

vulnerabili-
tății

83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 72212218-0 Soluție Sandbox 500 buc. Soluție 
Sandbox 112 500,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 48730000-4 Servicii de protecție DDOS 1 buc. 
Servicii de 
protecție 

DDOS
83 333,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 79132000-8 Licențe DLP 100 buc. Licențe DLP 175 000,00
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o menți-
une privind modul în care poate fi accesată documenta-
ția de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 48218000-9 Licență pentru Firewall 12 luni Licență pen-
tru Firewall 175 000,00

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 32584000-0 Suport SI pontare 12 luni Suport SI 
pontare 160 833,33

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 32584000-0 Suport SI evidența trimi-
terilor 12 luni 

Suport SI 
evidența 

trimiterilor
195 833,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 32584000-0 Suport SI mandate bănești 12 luni 
Suport SI 
mandate 
bănești

25 000,00

 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 44613800-8 Coșuri de gunoi și tom-
beroane 7 buc.

Coșuri de 
gunoi și 

tomberoane
41 666,67

 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 77310000-6 Inventar pentru salubriza-
re și amenajare 250 buc.

Inventar 
pentru sa-
lubrizare și 
amenajare

41 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 32584000-0
Suport SI baza de date 
efecte poștale, presa și 

abonarea
12 luni 

Suport SI 
baza de 

date efecte 
poștale, 

presa și abo-
narea

180 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-
ciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 32584000-0 Serviciul VPS Hosting 12 luni Serviciul 
VPS Hosting 195 833,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu 
se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor/lucră-

rilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 32584000-0
Servicii de actualizare 

a registrului actelor 
juridice al RM

12 luni 
Servicii de actualizare a 

registrului actelor juridice 
al RM

7 000,00

 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 30199230-1 Plicuri 20000 buc. Plicuri 50000,00
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44424200-0 Bandă adezivă cu logotip 4000 buc.
Bandă 

adezivă cu 
logotip

166 666,67

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 34911100-7 Cărucioare pentru transportare 29 buc.
Cărucioare 

pentru trans-
portare

83 333,33

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 30192800-9 Etichete adezive 1198 buc. Etichete 
adezive 166 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ____ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 30199760-5 Etichete din PVC 35354 Etichete din 
PVC 58 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziți-
ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțu-
lui

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 30230000-0 Material informativ în 
oficiile poștale (mostre) 200 buc. 

Material 
informativ 
în oficiile 
poștale 

(mostre)

41 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea 

de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 50000000-5

Servicii de reparație și 
întreținere, deschidere 
și închidere a ușilor și 

porților

12 luni

Servicii de 
reparație și 
întreținere, 
deschidere 
și închidere 

a ușilor și 
porților

83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
 
 
 
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 79342200-5 Dezvoltare brand 12 luni Dezvoltare 
brand 83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79342200-5 Materiale promoționale 12 luni 
Materiale 
promoțio-

nale
166 666,67

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o menți-
une privind modul în care poate fi accesată documenta-
ția de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79342200-5
Promovarea prin interme-
diul radio, TV, și rețelele de 

socializare
12 luni 

Promova-
rea prin 

intermediul 
radio, TV, și 
rețelele de 
socializare

125 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

Organizarea și găzduirea 
evenimentelor internațio-
nale - asigurarea măsuri-

lor protocolare

12 luni 

Organizarea și găzdui-
rea evenimentelor inter-

naționale - asigurarea 
măsurilor protocolare

116 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 Participarea la sesiunile 
UPU și PostEurop 12 luni Participarea la sesiunile 

UPU și PostEurop 75 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 66510000-8
Servicii de asigurare a per-
sonalului de accidente de 

muncă
2 350 buc.

Servicii de 
asigurare 
a perso-

nalului de 
accidente 
de muncă

200 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-
lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 39721410-9 Centrale termice pe gaz 5 buc.
Centrale 

termice pe 
gaz

66 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoria-
le la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 31680000-6 Achiziționarea lucrărilor de 
înlocuire a rețelelor electrice 12 buc.

Achiziționa-
rea lucrărilor 
de înlocuire 
a rețelelor 
electrice

200 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 50000000-5 Mentenanța Curier Rapid 12 luni Mentenanța 
Curier Rapid 200 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ unitatea de mă-
sură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 79200000-6 Auditul repartiză-
rii costurilor 1 buc.

Auditul 
repartizării 
costurilor

200 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 32584000-0 Suportul modulului finan-
ciar 12 luni 

Suportul 
modulului 
financiar

200 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
 
 
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în par-

te)

1 44617000-8 Achiziționarea cutiilor din 
carton 18 750 buc.

Achiziționa-
rea cutiilor 
din carton

125 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ____ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 22800000-8 Plicuri plastice 
transparente 100 000 buc

Plicuri plas-
tice transpa-

rente
183 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ____ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-
lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 30192110-5 Ștampile și consumabile pentru 
ștampile 1802 buc

Ștampile și 
consumabile 

pentru 
ștampile

158 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 64200000-8 Mentenanță și piese pen-
tru sisteme de pază 12 luni

Mentenanță 
și piese pen-
tru sisteme 

de pază

58 333,33

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 34430000-0 Biciclete pentru poștași 14 buc.
Biciclete 

pentru poș-
tași

41 666,67

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziți-
ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțu-
lui

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 79624000-4

Servicii de examinare 
medicală la angajare și 
periodic a persoanelor 
expuse acțiunii factori-
lor profesionali de risc

200 buc.

Servicii de examinare 
medicală la angajare și 
periodic a persoanelor 
expuse acțiunii factori-
lor profesionali de risc

50 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 18425000-4 Centură pentru arme 100 buc.
Centură 
pentru 
arme

16 666,67

 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 35300000-7 Toc pentru arme 100 buc. Toc pentru 
arme 16 666,67

 
 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 15511000-3 Lapte (1 litru) 5 760 buc. Lapte (1 
litru) 70 000,00

 
 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 39230000-3 Stingătoare și servicii de 
încărcare a stingătoarelor 200 buc.

Stingătoare 
și servicii 

de încărca-
re a stingă-

toarelor

41 666,67

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 24000000-4 Material antiderapant 8510 kg
Material 
antidera-

pant
83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31141000-6 Cooler / dispozitiv răcire și încăl-
zire apă 6 buc.

Cooler / 
dispozitiv 

răcire și 
încălzire 

apă

16 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 38112100-4 Echipament GPS 50 buc. Echipament 
GPS 83 333,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 33690000-3 Medicamente și tru-
se medicale 1 000 buc.

Medica-
mente și 

truse medi-
cale

83 333,33

 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 90923000-3
Servicii deratizare, 

dezinfecție și dezin-
secție

12 luni

Servicii 
deratizare, 
dezinfecție 
și dezinsec-

ție

83 333,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

387

ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 50000000-5 Perfectarea legitimațiilor 
de port - armă 75 buc.

Perfectarea 
legitimații-
lor de port 

- armă

16 250,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor/lucră-
rilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 35250000-1 Aparate cu ultrasunet 
împotriva câinilor 50 buc.

Aparate cu 
ultrasunet 
împotriva 

câinilor

16 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

391

ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 39162000-5
Instruirea personalului 

pentru obținerea permi-
sului de port-armă

30 buc.

Instruirea 
personalului 
pentru ob-
ținerea per-
misului de 
port-armă

19 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 39162000-5 Servicii de tragere la tir 2 buc.
Servicii de 
tragere la 

tir
37 500,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 34928471-0 Semne de informare și 
avertizare 1 000 buc.

Semne de 
informare 
și averti-

zare

12 500,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

397

ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 Aparate / dispozitive 
testare alcoolemie 10 buc.

Aparate / 
dispozitive 
testare al-
coolemie

16 666,67

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 50000000-5 Deservirea cazangeriilor 
și centralelor termice 75 buc.

Deservirea 
cazangerii-

lor și centra-
lelor termice

125 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-5 Deservirea ascensoa-
relor 12 luni.

Deservirea 
ascensoa-

relor
12 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 79132000-8

Servicii de verificare 
tehnică a ascensorului 
de mărfuri și reparația 

pieselor

1 buc.
Servicii de verificare 

tehnică a ascensorului 
de mărfuri și reparația

8 333,33

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 42660000-0 Dispenser pentru bandă 
adezivă 50 buc.

Dispenser 
pentru ban-
dă adezivă

7 500,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44175000-7 Sisteme de expunere 14 buc. Sisteme de 
expunere 141 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o menți-
une privind modul în care poate fi accesată documenta-
ția de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44421790-1 Sertare pentru bani 42 buc. Safeuri pen-
tru bani 25 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44421000-7 Safeuri și dulapuri metalice 24 buc.
Safeuri și 
dulapuri 
metalice

83 333,33 

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 44619300-5 Lădițe poștale 500 buc. Lădițe poș-
tale 125 000,00

 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bu-

nurilor/ servicii-
lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 39711130-9 Frigider 2 buc. Frigider 16 666,67
 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantita-
tea/ uni-
tatea de 
măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31680000-6 Fierbătoare electrice 50 buc. Fierbătoare 
electrice 16 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 44421700-4 Cutie poștală 160 buc. Cutie poș-
tală 33 333,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 39225710-5 Sticle de protecție 142 buc. Sticle de 
protecție 76 666,67

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor/lucră-

rilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 39112000-0 Scaune ISO 225 buc. Scaune ISO 86 250,00
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 39113100-8 Fotolii pe 
rotile 184 buc. Fotolii pe 

rotile 191 666,67

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de mă-

sură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 39152000-2 Rafturi modulare 23 buc. Rafturi mo-
dulare 95 833,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-5 Sisteme pentru încălzire și 
răcire 15 buc.

Sisteme 
pentru 

încălzire și 
răcire

125 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor/lucră-

rilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 39721411-6 Încălzitoare pe gaz 15 buc. Încălzitoare 
pe gaz 75 000,00

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31680000-6 Încălzitoare electrice 50 buc. Încălzitoare 
electrice 83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79132000-8 Servicii de metrologie a 
cântarelor 625 buc.

Servicii de 
metrologie 
a cântarelor

125 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o menți-
une privind modul în care poate fi accesată documenta-
ția de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea de 

măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 79132000-8 Servicii de metrologie a 
contoarelor 126 buc.

Servicii de 
metrologie 
a contoare-

lor

41 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50112300-6 Spălarea sistemelor de încălzire 61 buc.
Spălarea 

sistemelor 
de încălzire

58 333,33

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 71315410-6

Verificarea co-
șurilor de fum, 

canalelor de 
ventilare și ho-

geacurilor

113 buc.
Verificarea coșurilor de 

fum, canalelor de ventilare 
și hogeacurilor

50 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 37823900-2 Hîrtie craft 2 667 kg. Hîrtie craft 66 666,67
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ____ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantita-
tea/ uni-
tatea de 
măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44619300-5 Lăzi din plastic 470 buc Lăzi din plas-
tic 33 333,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o menți-
une privind modul în care poate fi accesată documenta-
ția de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 03115120-7 Sfoară de in 2500 kg Sfoară de in 125 000,00
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de partici-
pare privind contractul/contractele sectorial/sectoriale 
la care se referă anunțul de intenție

2022-2023
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr.  ___ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@pos-

ta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV

Denumi-
rea bu-
nurilor/ 

serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 22000000-0 Accesorii 
filatelice 21735

Accesorii 
filatelice(car-
tele din plas-
tic, stampile, 
clemtaj, etc.)

193 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziți-
ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțu-
lui

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ____ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234, natalia.borozan@posta.

md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor/lucră-
rilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 34999400-0 Servicii de machetare 
mărci 12 luni

Servicii de 
machetare 

mărci
83 333,33

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-
viciilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 32584000-0 Suport document 12 luni Suport do-
cument 20 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 72212222-1
Mentenanța și 

administrarea ser-
verelor

12 luni 

Mentenanța 
și adminis-

trarea serve-
relor

150 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 
 
 
 



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

456

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 72212218-0

Licența și 
suport siste-
me STEFI și 

UPU

12 luni 

Licența și 
suport siste-
me STEFI și 

UPU

154 166,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 
 
 



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

458

. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ servi-
ciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 Diverse servicii informatice 12 luni 
Diverse ser-
vicii infor-

mative
179 166,67

 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 60000000-8

Servicii de 
transporta-
re, încărcare 

și descăr-
care

12 luni 

Servicii de 
transporta-
re, încărcare 

și descăr-
care

83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-5 Servicii de întreținere stivuitor 1 buc. 
Servicii de 
întreținere 

stivuitor
20 833,33

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 
 
 
 



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

464

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poș-
tale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 50000000-5
Deservirea 

imprimante-
lor mari

12 luni
Deservirea 

imprimante-
lor mari

70 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante
Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-5 Deservirea mașinilor 
de francat 12 luni

Deservire 
mașinilor de 

francat
160 000,00

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 50000000-5
Deservirea 
rândurilor 

electronice
12 luni

Deservirea 
rândurilor 

electronice
100 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 50311400-2
Servicii neprevăzute pentru 

asigurarea funcționării tehni-
cii de calcul

12 luni

Servicii 
neprevăzu-
te pentru 

asigurarea 
funcționării 
tehnicii de 

calcul

112 500,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pri-
vind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 
1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50311400-2

Achiziționarea de bunuri 
neprevăzute pentru asigu-
rarea funcționării tehnicii 

de calcul

12 luni

Achiziționarea 
de bunuri nepre-

văzute pentru 
asigurarea func-
ționării tehnicii 

de calcul

112 500,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

475

ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 71242000-6

Servicii de 
elaborare a 
proiectelor 
inginerești

12 luni 

Servicii de 
elaborare a 
proiectelor 
inginerești

58 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu 
se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 90511000-2

Servicii de co-
lectare a deșe-
urilor pentru 

reciclare

12 luni 

Servicii de 
colectare a 
deșeurilor 

pentru reci-
clare

83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 
 
 



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

478

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 90910000-9 Servicii de cleaning 12 luni Servicii de 
cleaning 58 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu 
se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comu-
nă)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 39515400-9 Rolete exterioare 10 buc. Rolete exte-
rioare 41 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea 

de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 39113600-3 Bănci stradale pentru clienți 10 buc. 
Bănci stra-

dale pentru 
clienți

29 166,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la 
care se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 71315400-3 Servicii de responsabil 
tehnic 12 luni

Servicii de 
responsabil 

tehnic
83 333,33

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, 
nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ unitatea de mă-
sură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 44411000-4

Produse 
sanitare și 
materiale 

anti-pande-
mie

12 luni

Produse 
sanitare și 
materiale 

anti-pande-
mie

125 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2022-2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sec-
toarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 39515400-9 Jaluzele 250 buc. Jaluzele 83 333,33
 
 
 
 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 
 
 



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

490

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. _________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

II. Denumirea entității contractante Î.S. “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Adresa Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     
Numărul de telefon/fax Tel/Fax: 022271515, 022251216
Adresa de e-mail a entității contractante cancelaria@posta.md
Pagina web oficială a entității contractante www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Borozan, tel: 022251234,

natalia.borozan@posta.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. 
(2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.posta.md

www.app.gov.md

www.mtender.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune

Servicii poștale și financiare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 71631300-3

Servicii de 
evaluare 

tehnică, în-
tocmire de-
vize și caiete 

de sarcini 
pentru 

efectuarea 
lucrărilor de 

reparație

12 luni

Servicii de 
evaluare 

tehnică, în-
tocmire de-
vize și caiete 

de sarcini 
pentru 

efectuarea 
lucrărilor de 

reparație

125 000,00
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
privind contractul/contractele sectorial/sectoriale la care 
se referă anunțul de intenție

2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Proprietății Publice

mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1

tel/fax: (022) 229 960; 221 377; 

e-mail: office@app.gov.md 

pagina web: www.app.gov.md

Alte informații relevante

Notă. Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în 
cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare pro-
cedură de achiziție (art. 59 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale).

mailto:office@app.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
                                                                         din  29.11.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax  022-436-490, 022-436-388, 022-436-347
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  022-436-490, 022-436-388, 022-436-347

tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 
74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune pri-
vind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă for-
mă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul ter-
moenergetic și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor

Canti-
tate/ 

Unita-
te de 

măsu-
ră

Descrierea achiziției

Valoarea es-
timată, fără 
TVA (pentru 
fiecare lot în 
parte)

Piese de schimb pentru parcul auto al S.A. “Termoelectrica” în anul 2023.

Lotul 1

1

34
30

00
00

0-
0

Piese și accesorii pentru ve-
hicule și pentru motoare 
de vehicule.(Dacia, Skoda, 
Mercedes Sprinter, Peugeot) 1 Buc.

conform ANEXEI nr.1 (lista pieselor 
de schimb ).

300 000

Lotul 2

2

34
30

00
00

0-
0

Piese și accesorii pentru ve-
hicule și pentru motoare de 
vehicule.

1 Buc.
conform ANEXEI nr.2 (lista pieselor 
de schimb ). 594 259

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 894 259

https://achizitii.md
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în 

domeniu.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de in-
tenție

conform SIA RSAP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
                                                                         din   25.11.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357 tender@

termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ servi-
ciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1

45
32

10
00

-3 Lucrări de termoizolare a 
rețelelor termice conform 
Planului de Mentenanță 

și Investiții 2023

1 unitate
Conform Caietului de sarcini și 

Formularului de deviz

(Anexa nr.1)
6 500 000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere proteja-
te sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu □

Da □

https://achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

25.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   157_din  29.11.2022                 

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 

Persoana de contact 

Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achi-
ziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri x       

Servicii □      

Lucrări □

Obiectul de achiziție
Panou de servicii proprii la SE Florești și SE Ungheni (proiectare, 
fabricare, montare, ajustare) și SE Glodeni (fabricare, montare, 
ajustare)

Anunțul de participare
Nr.: - 
Data publicării: 05.08.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_61_3.pdf

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 491 din 05.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire „Progress Energy” SRL
IDNO 1015600026038
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Or. Ialoveni, str. G. Coșbuc, 25, MD-6801

Tel: 0693 93 262; radilov07@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu  □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Da □       Nu x      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

Oferta câștigătoare – 2 392 903,08 Lei fără TVA

Oferta cea mai ridicată – 151 900,00 Euro

(2 991 548,98 Lei) fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. -

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, Lei 
inclusiv TVA

1
Lot 1 (Panou de servicii proprii 
(proiectare, fabricare, montare, 
ajustare) la SE Florești-110 kV)

31682200-2 1 buc 218 din 
29.11.2022 977 160,65 

2
Lot 2 (Panou de servicii proprii 
(proiectare, fabricare, montare, 
ajustare) la SE Ungheni-110 kV)

31682200-2 1 buc 219 din 
29.11.2022 977 160,65

3
Lot 3 (Panou de servicii proprii 
(fabricare, montare, ajustare) la 
SE Glodeni-110 kV) 

31682200-2 1 buc 220 din 
29.11.2022 917 162,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

 

mailto:radilov07@gmail.com
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4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu x        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu x        
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 28.11.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357
E-mail tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială www.termoelectrica.md
Persoana de contact Cristina Gorgos
Tipul entității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achi-
ziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al ga-
zelor naturale 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziții sectori-
ale/ acordului-cadru

Bunuri  □              

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV Achiziționarea schimbătorului de căldură pentru pre-

pararea ACM (REPETAT)

Cod CPV – 42511100-2
Anunțul de participare Nr.: 21065601

Data publicării: 17 octombrie 2022, 09:59

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1665989770462?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □
Catalog electronic □
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Numărul de oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, 
mijlocii și altele: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 169 din 22.11.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire „TechnoTest” SRL

IDNO 1003600030906

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web oficială)

mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 
66

tel. + 373 69 160 950

e-mail: info@technotest.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
  Da □       Nu  □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
  Da □       Nu  □

                          Loturile atribuite:

Nr. crt.
Denumirea                     

bunurilor/ serviciilor/ 
lucrărilor

Cod CPV
Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Numărul și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

„TechnoTest” SRL

1

Achiziționarea schim-
bătorului de căldură 

pentru prepararea 
ACM

42511100-2 buc
Nr.___________

din ___________
43 680,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/
sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/ contractele la 
care se referă anunțul respectiv

Nu   □       
Data/datele și referința/referințele publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 28.11.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357
E-mail tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială www.termoelectrica.md
Persoana de contact Cristina Gorgos
Tipul entității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoria-
le/ acordului-cadru

Bunuri  □              

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV Achiziționarea electrozilor

Cod CPV – 31700000-3
Anunțul de participare Nr.: 21063694

Data publicării: 14 septembrie 2022, ora 15:20

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663157777800?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

Catalog electronic □
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Numărul de oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, 
mijlocii și altele: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 3

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 164   din  09.11.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ICS „Acseal Gaz” SRL

IDNO 1006600022416

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ 
pagina web oficială)

mun. Chișinău, str. Padurii, 13

tel. (022) 855-856,

e-mail: magazin@sudura.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □

Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau 
altele) 

  Da □       Nu  □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procen-
tul din contract)

  Da □       Nu  □

                          Loturile atribuite:

Nr. crt.
Denumirea                     

bunurilor/ serviciilor/ 
lucrărilor

Cod CPV
Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Numărul și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

ICS „Acseal Gaz” SRL

1 Lot 1  Electrozi 31700000-3 buc
nr.2022246

din 28.11.2022
50 800,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/
sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene

Nu □        

Da □        
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/ contractele la 
care se referă anunțul respectiv

Nu   □       
Data/datele și referința/referințele publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE MODIFICARE A ANUNȚULUI DE PARTICIPARE Nr. 193A din 11.11.2022

În atenţia operatorilor economici!

La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_225 privind achizitionarea LUCRĂRI 
DE CONFECȚIONARE ȘI MONTARE A STRUCTURILOR

METALICE LA PT, Cod CPV: 45262410-8, conform necesitatilor autoritatii contractante ICS 
„Premier Energy Distribution” SA, sunt operate urmatoarele modificari:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data] 28.11.2022
SE INLOCUIESTE CU:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data] 01.12.2022

ANUNȚ 
Nr. 28 din 25.11.2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 148 din 06.06.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău” 

 Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1648742936203

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;
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3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 45453000-7

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 
115 (0101000);

Descrierea achiziției înainte și după modificare: Suma totală a Contractului este de 8 426 706,55 lei, in-
clusiv TVA. În urma modificării contractului nr. 148 din 06.06.2022 privind executarea lucrărilor de gazificare 
a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău - Suma totală a Contractului constituie 8 575 793,62 lei, 
inclusiv TVA (opt milioane cinci sute șaptezeci și cinci mii șapte sute nouăzeci și trei lei și 62 de bani)”.

9. Creșterea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se majorează.

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Efectuarea modificării documentației de pro-
iect și schimbarea volumului lucrărilor de construcție.

11. Data deciziei de atribuire a contracului: № 31 din 25 mai 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

13. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, 
după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

privind achiziționarea -  Blanchete și formulare 
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.
md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. crt. Cod CPV
Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor/lucră-
rilor

Unitate

de măsură
Cantitate

Speci-
ficarea 
tehnică 
deplină 
solicita-
tă, stan-
darde de 
referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte), Lei fără TVA

22
80

00
00

-8

Blanchete și formu-
lare Bucată 10424693

Conform 
anexei 

nr. 1
1 416 666,67

1.1 Lotul 1 Blanchete Bucată 10714700 Conform 
anexei nr. 1 1 348 996,25

1.2 Lotul 2 Plicuri EMS Bucată 4000 Conform 
anexei nr. 1 23 333,33

1.3 Lotul 3 Registre Bucată 2993 Conform 
anexei nr. 1 44 337,08

Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA 1 416 666,67
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de 
furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 115.

http://www.posta.md
http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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9. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

10. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

11. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, număru
l maxim al acestora: Nu este cazul. 

12. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 
soluții care urmează să fie discutate: Nu este cazul. 

13. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

15. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la solicitarea autorității contractante, 
la adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3, în decursul a 7 (șapte) zile calendaristice, din data sem-
nării comenzilor.

16. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

17. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

18.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

19. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. crt. Descrierea cerinței Modul de demonstrare a cerinței Nivelul minim/ 
obligativitatea

Oferta Completată integral conform Anexei nr. 2 la prezentul anunț, sem-
nată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația tehnică Completată integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația de preț Completată integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării 
persoanei juridice, 
în conformitate cu 
prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – semnat electro-
nic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribui-
re al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribui-
re a contului bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către 
ofertant. Obligatoriu

Declarație privind 
lista principalelor 
livrări/prestări efec-
tuate în ultimii 3 ani 
de activitate

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9502 DECEMBRIE 2022, VINERI

510

Certificate sau reco-
mandări ce confirmă 
poziția, experiența 
și reputația opera-
torului economic în 
domeniu.

Semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind 
termenul de livrare a 
bunurilor.

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de livrare a bunurilor nu trebuie să fie mai mare decât cel 
solicitat de autoritatea contractantă.

Obligatoriu

Declarație privind 
termenul de plată 
propus

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie mai mic decât cel solicitat 
de autoritatea contractantă. 

Obligatoriu

Garanția pentru 
ofertă:

cuantum 2% din 
suma ofertei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer 
la contul autorității contractante conform următoa-
relor date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de garanție 
bancară (emisă de o bancă licențiată) conform 
Anexei nr. 9 la ord. MF nr. 115 din 15.09.2021. Sem-
nată electronic de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției bancare de 
ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

Obligatoriu

Garanția de bună 
execuție:

cuantum de 2% din 
suma ofertei.

Garanția de bună execuție se efectuează de către 
ofertantul desemnat câștigător, prin transfer la 
contul autorității contractante. (Datele de confir-
mare a transferului se prezintă până la încheierea 
contractului). 

Date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

Obligatoriu
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Declarația operato-
rului economic pe 
propria răspundere 
privind corespun-
derea cu cerințele 
de calificare și de 
selecție.

Semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Condiții de achitare Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile de la 
data recepției bunurilor.

Obligatoriu

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negocia-
te), după caz: Nu este cazul.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 
3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

23. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

25. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: 
Nu se aplică.

Nr. 
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în 
mod electronic.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

33. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

mailto:contestatii@ansc.md
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36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

38. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ac-
cepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
Sistemul de comenzi electronice da
Facturarea electronică da
Plățile electronice da

39. Alte informații relevante: Nu este cazul.

Conducătorul grupului de lucru: Violeta COJOCARU __________________________            L.Ș.

Conducătorul Î.S. “Poșta Moldovei” Roman COJUHARI _______________________

Anexa nr. 1

SPECIFICAŢIA

tehnică privind achiziționarea blanchetelor și formularelor  
pentru necesitățile Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

Nr. Denumirea 
Cantitatea 

estimativă
Specificația tehnică

Lotul 1 Blanchete (valoarea estimativă  1 348 996,25 lei, fără TVA)

F  11 1.000.000 1+1, ziar 145 x 205 mm, bucată

F  16 (A5) 1.200.000 1+1, ziar 145 x 205 mm, bucată

F  16  (A4) 40.000 1+1, ziar, 297x 205 mm, bucată

F  24 70.000 1+1, ziar A4, bucată

F  24  OP 70.000 1+1, ziar A4, bucată

Buletin de expediție 220.000 A5, ofs,145 x 210 mm, 80g/m², bucată

CN - 07 2.423.000 2+1,ofs.160g/m2. 240x100 mm, bucată

F CN-23 EMS 300 (1 bloc.=100 foi A5), hârtie alb autocopiate CFB, tipar 3+1 cu pantoane, în stânga lipit 
cu clei elastic, 210mm x 148mm.

F CN-23 600 (1bloc.-1x4=100 foi A5)1 hârtie autocopiate, tipar 1+1, în stânga lipit cu clei elastic, 
210mm x 148mm.

Cerere la expedierea 
banilor F MP-1 50.000 1+0, ofset 190 x 105 mm, 70g/m², bucată
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F TFP-3 750.000 2+1,ofs.160g/m2, 210x100 mm, bucată

F  CN-15 150.000 2+0, ziar  60x60 mm, bucată

F  CN-22  (eticheta de 
adresă) 100.000 2+1, ofset, 80g/m², 162x117 mm, bucată

F 20 adeverința 1.000.000 1+0, ziar 99x70 mm, bucată

F  CP-72 600 (1bloc.-1x4= 100 foi A5), hârtie alb autocopiate CFB, tipar 3+1 cu pantoane, în stânga 
lipit cu clei elastic, 210mm x 148mm.

Etichetă pentru 
trimiterile poștei de 
scrisori înregistrate

1.000.000 1+0, ziar, 100x100 mm, bucată

F-22 1.500.000 1+0 ziar  143x101 mm, bucată

Formularul Ramburs 750.000 2+0, ofset  1204x98 mm, 120g/m², 2 benzi autocolante lateral, bucată

Dispoziție de încasa-
re Formular interde-
partamental tipizat 
nr.CO-1

10.000 1+0, ziar A5, bucată

Dispoziție de plată 
Formular nr. CO-2 10.000 1+0, ziar A5, bucată

F 81 Permis 1.000 4+1, 300g/m2 matt 192x163 mm, bucată

F-24 Casa Principală 40.000 1+1, ziar A4, bucată

Formular de preț 30.000 65x45mm, 2+0,carton, bucată

Nota de inventar F 
107 5.000 1+0 ziar 195x155 mm, bucată

Lotul 2 Plicuri EMS (valoarea estimativă 23 333,33 lei, fără TVA)

Plic de carton EMS 4.000 3+0 , carton 230 x 330 mm, 120g/m², închidere cu bandă siliconată, bucată

Lotul 3 Registre (valoarea estimativă  44 337,08 lei, fără TVA)

F 8 registru 170 1+1, ziar (210x145) mm  48 foi, bucată

Registru 3-1 pentru 
MCC 2400 A4/ 70 pagini. cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registre de casă For-
mular OC-4 50 A4 , interior ziar, 42 foi, bucată

Registru CO-5 20 A4 , interior ziar , 42 foi, bucată

Registru de instruire 
zilnică a persoanelor 
cu drept de port- 
armă

30 A4, 100 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registru de predare și 
recepționare a armel-
or și munițiilor

30 A4, 100 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registru de evidență 
a accesului mijlo-
acelor de transport 
a întreprinderii în 
puncte de acces

50 A4, 100 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registru de evidență 
a accesului mijloace-
lor de transport străin

20 A4, 100 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registru de evidență 
a accesului anga-
jaților întreprinderii 
în puncte de acces

20 A4, 100 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registru de evidență 
a verificării perime-
trului clădirilor și 
teritoriului adiacent 
în puncte de acces

20 A4, 100 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată
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Registru  de evidență 
a accesului vizitato-
rilor în punctul de 
acces

30 A4, 100 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registrul de evidență 
a atribuirii grupei I de 
electrosecuritate a 
personalului neelec-
trotehnic

25 A4, 26 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registrul instructa-
jului de respectare a 
regulilor de apărare 
împotriva incendiilor

76 A4, 26 foi, cusut, coperta 120g/m², foi – ofset 60-80g/m², bucată

Registrul instruc-
tajului  introductiv  
general de protecție 
a muncii

32 A4, 48 foi,cusut, coperta 120g/ m², foi-ofset 60-80g/m2, bucată

Registrul de evidenţă 
a contractelor indi-
viduale de muncă 
şi acordurilor supli-
mentare

10 A4, 50 pagini, cusut, coperta 120g/ m², foi-ofset 60-80g/m2, bucată

Registrul de evidenţă 
a contractelor cu pri-
vire la răspunderea 
materială deplină

10 A4, 50 pagini, cusut, coperta 120g/ m², foi-ofset 60-80g/m2, bucată
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

privind achiziționarea -  Hârtie perforată 
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: do-
cumentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumi-
rea bunu-
rilor/ ser-
viciilor/

lucrărilor

Unitate

de măsură
Cantitate

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată, 
standarde de 

referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte),  
Lei fără TVA.

1. 30199310-6 Hârtie 
perforată cutii 4211 Conform ane-

xei Nr.1 1 666 666,67

Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA. 1 666 666,67
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 115.

9. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

10. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

11. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, număru
l maxim al acestora: Nu este cazul. 

12. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 

http://www.posta.md
http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
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soluții care urmează să fie discutate: Nu este cazul. 

13. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

15. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la solicitarea autorității contractante, 
la adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3,  în decursul a 5 (cinci) zile calendaristice, din data sem-
nării comenzilor.

16. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

17. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

18.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

19. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt.

Descrierea 
cerinței Modul de demonstrare a cerinței Nivelul minim/ 

obligativitatea

Oferta Completată integral conform Anexei nr. 2 la prezentul 
anunț, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația 
tehnică

Completată integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația de 
preț

Completată integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înre-
gistrării per-
soanei juridice, 
în conformitate 
cu prevederile 
legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – semnat 
electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de 
atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de 
atribuire a con-
tului bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic 
de către ofertant. Obligatoriu

Declarație 
privind lista 
principalelor 
livrări/prestări 
efectuate în 
ultimii 3 ani de 
activitate

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 115 
din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație 
privind terme-
nul de livrare a 
bunurilor.

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de livrare a bunurilor nu trebuie să fie mai mare 
decât cel solicitat de autoritatea contractantă.

Obligatoriu
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Declarație 
privind terme-
nul de plată 
propus

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie mai mic decât cel 
solicitat de autoritatea contractantă. 

Obligatoriu

Garanția pen-
tru ofertă:

cuantum 2% 
din suma ofer-
tei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin 
transfer la contul autorității contractante 
conform următoarelor date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de ga-
ranție bancară (emisă de o bancă licențiată) 
conform Anexei nr. 9 la ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021. Semnată electronic de către 
ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției bancare 
de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate 
a ofertei.

Obligatoriu

Garanția de 
bună execuție:

cuantum de 
2% din suma 
ofertei.

a). Garanția de bună execuție se efectuează 
de către ofertantul desemnat câștigător, prin 
transfer la contul autorității contractante. 
(Datele de confirmare a transferului se pre-
zintă până la încheierea contractului). 

Date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

b). Completat integral conform Anexei nr. 10 la ord. MF 
nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura elec-
tronică de către ofertant.

(Se prezintă de către ofertantul desemnat câștigător, 
până la încheierea contractului).

Obligatoriu
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Declarația 
operatorului 
economic pe 
propria răspun-
dere privind 
corespunderea 
cu cerințele de 
calificare și de 
selecție.

Semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Condiții de 
achitare

Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile 
de la data recepției bunurilor.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negocia-
te), după caz: Nu este cazul.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 
3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

22. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

24. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: 
Nu se aplică.

Nr. 
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

25. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în 
mod electronic.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

32. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

mailto:contestatii@ansc.md
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35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

37. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ac-
cepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
Sistemul de comenzi electronice da
Facturarea electronică da
Plățile electronice da

38. Alte informații relevante: Nu este cazul.

Anexa nr.1 

SPECIFICAŢIA

tehnică privind hârtia perforată

pentru necesitățile Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

Nr. Denumire Unitatea de 
măsură Cantitate Specificația tehnică deplină solicita-

tă, Standarde de referință

Hârtie perforată 210 mm Cutie 4211

- hârtie ofset

- perforată

- densitatea – 60g/m2

- lățimea -210mm

- lungimea foii - 305mm

- lungime în cutie-1000 m

- ambalaj – cutie
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

privind achiziționarea -  Lucrări de fabricare a mărcilor și efectelor poștale. 
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.
md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
crt.

Cod 
CPV

Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor/lucră-

rilor

Unitate

de măsură
Cantitate

Specificarea 
tehnică deplină 
solicitată, stan-
darde de refe-

rință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte), 

Lei fără TVA

22
40

00
00

-4

Lucrări de fabricare a 
mărcilor și efectelor 

poștale
Bucată Conform ane-

xei nr. 1
Conform anexei 

nr. 1 1 000 000,00

1.1 Lotul 1 Mărci poștale Bucată Conform anexei 
nr. 1

Conform anexei 
nr. 1 862 500,00

1.2 Lotul 2 Plicuri poștale Bucată Conform anexei 
nr. 1

Conform anexei 
nr. 1 100 000,00

1.3 Lotul 3 Cărți poștale Bscată Conform anexei 
nr. 1

Conform anexei 
nr. 1 37 500,00

Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA 1 000 000,00
 
 
 
 

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de 
furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 115.

9. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

10. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

11. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, număru
l maxim al acestora: Nu este cazul. 

12. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 
soluții care urmează să fie discutate: Nu este cazul. 

13. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

15. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la solicitarea autorității contractante, 
la adresa mun. Chișinău str. Aeroportului 78, în decursul a 10 (zece) zile calendaristice, din data 
semnării comenzilor.

16. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

17. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

18.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

19. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt. Descrierea cerinței Modul de demonstrare a cerinței Nivelul minim/ 

obligativitatea

Oferta Completată integral conform Anexei nr. 2 la prezentul anunț, 
semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația tehnică Completată integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 115 
din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația de preț Completată integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 115 
din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării persoa-
nei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – semnat 
electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribuire a contu-
lui bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de 
către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind lista 
principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 115 
din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu
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Certificate sau recomandări 
ce confirmă poziția, experi-
ența și reputația operatorului 
economic în domeniu.

Semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind termenul 
de livrare a bunurilor.

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de livrare a bunurilor nu trebuie să fie mai mare decât 
cel solicitat de autoritatea contractantă.

Obligatoriu

Declarație privind termenul 
de plată propus

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie mai mic decât cel 
solicitat de autoritatea contractantă. 

Obligatoriu

Dovada privind deținerea 
utilajului special, care garan-
tează executarea lucrărilor 
solicitate.

Declarație semnată electronic de către ofertant, cu anexarea 
materialelor confirmative. Obligatoriu

Dovada privind existența 
personalului calificat pentru 
îndeplinirea lucrărilor stabi-
lite.

Declarație semnată electronic de către ofertant, cu anexarea 
materialelor confirmative. Obligatoriua

Garanția pentru ofertă:

cuantum 1% din suma ofer-
tei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin 
transfer la contul autorității contractante con-
form următoarelor date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de garanție 
bancară (emisă de o bancă licențiată) conform 
Anexei nr. 9 la ord. MF nr. 115 din 15.09.2021. 
Semnată electronic de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției bancare 
de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a 
ofertei.

Obligatoriu

Garanția de bună execuție:

cuantum de 2% din suma 
ofertei.

Garanția de bună execuție se efectuează de 
către ofertantul desemnat câștigător, prin 
transfer la contul autorității contractante. (Da-
tele de confirmare a transferului se prezintă 
până la încheierea contractului). 

Date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

Obligatoriu
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Declarația operatorului eco-
nomic pe propria răspundere 
privind corespunderea cu 
cerințele de calificare și de 
selecție.

Semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Condiții de achitare Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile de 
la data recepției bunurilor.

Obligatoriu

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negocia-
te), după caz: Nu este cazul.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 
3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

23. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

25. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: 
Nu se aplică.

Nr. 
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în 
mod electronic.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

33. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

mailto:contestatii@ansc.md
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37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

38. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ac-
cepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
Sistemul de comenzi electronice da
Facturarea electronică da
Plățile electronice da

39. Alte informații relevante: Nu este cazul.

SPECIFICAŢIA

tehnică privind lucrările de fabricare a mărcilor și efectelor poștale

pentru necesitățile Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

Lotul I.    Mărci poștale
Costul tiparului (fără TVA)

Cerințe speciale:  

- Hârtie gumată, 105 gr/m2

- Tipar ofset 4 culori  

I. I.  1 culoare / Format: 23,00 x 27,50 mm/ În coală - 20 mărci 

Nr. de 
mărci

Tiraj, ex.

100 000

Tiraj, ex.

200 000 

Tiraj, ex.

300 000

Tiraj, ex.

400 000

Tiraj, ex.

500 000

Tiraj, ex.

600 000

Tiraj, ex.

800 000

Tiraj, ex.

1000 000
1 marcă
2 mărci
3 mărci
4 mărci

I. II.  4 culori / Format: 23,00 x 27,50 mm/În coală – 20 mărci 

Nr. de 
mărci

Tiraj, ex.

100 000

Tiraj, ex.

200 000 

Tiraj, ex.

300 000

Tiraj, ex.

400 000

Tiraj, ex.

500 000

Tiraj, ex.

600 000

Tiraj, ex.

800 000

Tiraj, ex.

1000 000
1 marcă
2 mărci
3 mărci
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4 mărci

I. III.  4 culori / Format: 27,50 x 46,00 mm /  În coală – 10 mărci

Nr. de mărci Tiraj, ex.

15 000

Tiraj, ex.

25 000

Tiraj, ex.

50 000

Tiraj, ex.

100 000
1 marcă
2 mărci
3 mărci
4 mărci
6 mărci

I. IV.  4  culori / Format: 27,50 x 69,00 mm /  În coală – 8 mărci

Nr. de mărci Tiraj, ex.

   15 000

Tiraj, ex.

25 000 

Tiraj, ex.

30 000
1 marcă
2 mărci

I.V.  4  culori / Format: 34,00 x 34,00 mm / În coală – 8 mărci

Nr. de mărci Tiraj, ex.

   15 000

Tiraj, ex.

25 000 

Tiraj, ex.

50 000 
1 marcă
2 mărci
3 mărci
4 mărci

I. VI.  4  culori / Format: 34,00 x 68,00 mm /  În coală – 5 mărci

Nr. de mărci Tiraj, ex.

   15 000

Tiraj, ex.

25 000 
1 marcă
2 mărci

Colițe 

I. VII.     4  culori

Nr. de

mărci

Formatul mărcii 
(mm)

Formatul coliței, 
mm

Tiraj, ex.

15 000

Tiraj, ex.

20 000

Tiraj, ex.

30 000
Coliță cu 1 marcă 27,50 x 46,00 66,00 x 50,00
Coliță cu 1 marcă 27,50 x 69,00 48,00 x 90,00
Colița cu 1 marcă 34,00 x 68,00 54,00 x 88,00
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Lotul II.    Plicuri poștale 
Costul tiparului (fără TVA)

II. I.  Tabelul  1.

Nr.
Denumirea

Format, 

(mm.)

Tiraj, 

(ex.)

Preț 

unitate, 
lei

Suma

totală, lei

1. Plic „Prima zi a emisiunii” C6, 4 culori, hâr-
tie ofset 100 g/m2 162 x 114

150

200

300

2. Plic poștal cu marcă fixă;  Plic cu desen 
C6, 4+1 culori, hârtie ofset 100g/m2 162 x 114

150

200

300

Lotul III.    Cărți poștale
Costul tiparului (fără TVA)

III. I.   Tabelul  1.

Nr.
Denumirea

Format, 

(mm.)

Tiraj, 

(ex.)

Preț 

unitate, lei 

Suma

totală, lei 

1.
Cărți poștale cu marcă fixă; cărți poș-
tale ilustrate, 4+4 culori, hârtie creta-
tă mat 350 g/m2

105 x 148

100

200

300
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

privind achiziționarea -  Servicii de pază a unităților poștale și intervenții operative 
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumi-
rea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 
1002600023242

3. Adresa: 
Municipiul Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.
md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poștale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Unitate

de măsură
Cantitate

Speci-
ficarea 
tehnică 
deplină 
solicita-
tă, stan-
darde de 
referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte), lei 
fără TVA

79713000-5

Servicii 
de pază a 
unităților 
poștale și 

intervenții 
operative

Luni 12
Conform 

anexei 
nr. 1

1 375 000,00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1 375 000,00

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 1.

http://www.posta.md
http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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10. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numă-
rul maxim al acestora: Nu este cazul. 

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 
soluții care urmează să fie discutate: Nu este cazul. 

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: pe perioada valabilități contractului 
din data semnării contractului de prestări servicii.

17. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

19.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. crt. Descrierea cerinței Modul de demonstrare a cerinței Nivelul minim/ 
obligativitatea

Oferta Completată integral conform Anexei nr. 2 la prezentul 
anunț, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația tehnică Completată integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația de preț Completată integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării 
persoanei juridice, 
în conformitate cu 
prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – sem-
nat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribui-
re al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribui-
re a contului bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic 
de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind 
lista principalelor 
livrări/prestări efec-
tuate în ultimii 3 ani 
de activitate

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind 
termenul de plată 
propus

semnată electronic de către ofertant Obligatoriu
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Licență de activitate semnată electronic de către ofertant Obligatoriu

Contract de asigu-
rare de răspundere 
civilă generală cu 
limita de răspundere 
per caz în suma de 
1.500.000 lei. 

semnat electronic de către ofertant Obligatoriu

Situația financiară 
2021 semnată electronic de către ofertant Obligatoriu

Certificatul între-
prinderii privind 
standardizarea ISO 
9001:2008

semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Garanția pentru 
ofertă:

cuantum 1% din 
suma ofertei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer la 
contul autorității contractante conform următoare-
lor date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242   
 

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de garanție ban-
cară (emisă de o bancă licențiată) conform Anexei 
nr. 9 la ord. MF nr. 115 din 15.09.2021. Semnată 
electronic de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofer-
tă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

Obligatoriu

Garanția de bună 
execuție:

cuantum de 2% din 
suma ofertei.

Garanția de bună execuție se efectuează de către 
ofertantul desemnat câștigător, prin transfer la con-
tul autorității contractante. (Datele de confirmare a 
transferului se prezintă până la încheierea contrac-
tului). 

Date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242   
 

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

Obligatoriu

Declarația operato-
rului economic pe 
propria răspundere 
privind corespun-
derea cu cerințele 
de calificare și de 
selecție.

Semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu
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Condiții de achitare
Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile de la 
data recepției facturilor și actelor de predare-primire a 
serviciilor.

Obligatoriu

Notă Până la pregătirea ofertelor solicităm vizitarea obligato-
rie a obiectivelor de către operatorii economici. Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negocia-
te), după caz: Nu este cazul.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 
3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

23. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

25. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: 
Nu se aplică.

Nr. 
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în 
mod electronic.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

33. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

mailto:contestatii@ansc.md
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38. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ac-
cepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
Sistemul de comenzi electronice da
Facturarea electronică da
Plățile electronice da

39. Alte informații relevante: Nu este cazul.

Conducătorul grupului de lucru: Violeta COJOCARU __________________________            L.Ș.

Conducătorul Î.S. “Poșta Moldovei” Roman COJUHARI _______________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

privind achiziționarea -  Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb 
auto 
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: do-
cumentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poștale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/
lucrărilor

Unitate

de măsură
Cantitate

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte), 

Lei fără TVA

50000000-5

Lotul 1 CP Bălți

Bucată 13

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

118 083,33

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 58 500,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 59 583,33

50000000-5

Lotul 2 Cahul

Bucată 6

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

54 500,00

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 27 000,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 27 500,00

50000000-5

Lotul 3 Căușeni

Bucată 4

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

36 333,33

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 18 000,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 18 333,33

http://www.posta.md
http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
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50000000-5

Lotul 4 Comrat

Bucată 5

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

45 416,67

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 22 500,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 22 916,67

50000000-5

Lotul 5 Edineț

Bucată 6

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

54 500,00

Deservire tehnică 
periodică Conform anexei nr.1.1 27 000,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 27 500,00

50000000-5

Lotul 6 Florești

Bucată 6

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

54 500,00

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 27 000,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 27 500,00

50000000-5

Lotul 7 Hîncești

Bucată 6

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

54 500,00

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 27 000,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 27 500,00

50000000-5

Lotul 8 Orhei

Bucată 8

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

72 666,67

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 36 000,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 36 666,67

50000000-5

Lotul 9 Rîșcani

Bucată 4

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

36 333,33

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 18 000,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 18 333,33

50000000-5

Lotul 10 Ungheni

Bucată 7

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

63 583,33

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 31 500,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 32 083,33

50000000-5

Lotul 11 Chișinău

Bucată 50

Conform anexei nr.1.1 și 
1.2

3 259 583,33

Deservire tehnică 
periodică

Conform anexei nr.1.1 1 907 500,00

Servicii de reparații 
auto şi piese de 
schimb auto

Conform anexei nr.1.2 1 352 083,33

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 3 850 000,00

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 1.

10. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numă-
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rul maxim al acestora: Nu este cazul. 

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 
soluții care urmează să fie discutate: Nu este cazul. 

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la solicitarea autorității contractante, 
în termen de până la 24 ore, pe parcursul anului 2023. 

17. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

19.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt.

Descrierea 
cerinței Modul de demonstrare a cerinței Nivelul minim/ 

obligativitatea

Oferta Completată integral conform Anexei nr. 2 la prezentul anunț, semnată elec-
tronic de către ofertant. Obligatoriu

Specificația teh-
nică și de preț

Completat integral conform Anexei nr. 1.1 și Anexei  nr. 1.2 la prezentul 
anunț, semnate electronic de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregis-
trării persoanei 
juridice, în 
conformitate 
cu prevederile 
legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – semnat electronic de 
către ofertant. Obligatoriu

Certificat de 
atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atri-
buire a contului 
bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de efec-
tuare regulată a 
plății impozitelor, 
contribuțiilor.

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor (valabil la 
data deschiderii ofertei) - eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 
confirmat prin semnătura electronică, ori link-ul la accesarea unei baze de 
date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care 
deține  informațiile privind lipsa/existența restanțelor.

Obligatoriu

Capacitatea 
de exercitare a 
activității profesi-
onale

Licență de activitate/autorizație de activitate, autorizație ANTA - Valabilă la 
data deschiderii ofertei.

Semnată electronic de către ofertant.

Obligatoriu

Capacitatea 
financiară a 
ofertantului 

Situația economico-financiară a ofertantului se confirmă prin prezentarea 
situațiilor financiare pentru ultimii 3 ani de activitate. Semnată electronic de 
către ofertant.

Obligatoriu
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Declarație pri-
vind lista prin-
cipalelor livrări/
prestări efectuate 
în ultimii 3 ani de 
activitate

Prestările de servicii și experiența similară în activitate, în ultimii 3 ani, mini-
mum:

Pentru Lotul Nr. 11 Chișinău: 3.000.000,00 lei pentru fiecare an;

Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți: 500000, 00 lei pentru fiecare an;

Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 11): 150000,00 lei pentru 
fiecare an;

Se confirmă prin anexa nr.12 la  ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către ofertant. (experiența similară).

Obligatoriu

Declarație pri-
vind dotările 
specifice, utilajul 
și echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare 
a contractului

Declarație cu privire la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care 
dispune operatorul economic aflat pe teritoriul său obligatoriu pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Semnată electronic de către 
ofertant. Dotarea tehnică, baza tehnico-materială, confirmarea existenței 
cerințelor de mai jos se asigură prin prezentarea certificatelor metrologice și 
transmiterea pozelor utilajului:

Pentru Lotul Nr. 11 Chișinău- Diagnosticarea computerizată – min. 2 utilaje;

- Elevatoare – min. 12 utilaje amplasate pe același teritoriu;

- Reglarea unghiurilor – min. 1 utilaj 3D;

- Reparația sistemelor de climatizare – min. 2 utilaje;

- Canal de inspecții – min. 3 utilaj amplasate pe același teritoriu;

- Camera de vopsit – min. 1 utilaj amplasate pe același teritoriu;

- Stand tinichigerie  – min.1 utilaj;

- Spațiu pentru curățătorie și polisare - min.1 utilaj;

- Instalarea/montarea și balansare anvelopelor – min. 2 standuri ;

- instalare/montare și 1 stand balansare;

- Aparat reglat faruri – min. 1 utilaj.

Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți:

- Diagnosticarea computerizată – min. 1 utilaje;

- Elevatoare – min. 6  utilaje amplasate pe același teritoriu;

- Reglarea unghiurilor – min. 1 utilaj 3D;

- Reparaţia sistemelor de climatizare – min. 1 utilaje;

- Canal de inspecții – min. 1 utilaj amplasate pe același teritoriu;

- Instalarea/montarea și balansare anvelopelor – min. 1 standuri ;

instalare/montare și 1 stand balansare;

- Aparat reglat faruri – min. 1 utilaj.

Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 11):

- Diagnosticarea computerizată – min. 1 utilaje;

- Elevatoare – min. 1 utilaje amplasate pe același teritoriu;

- Reglarea unghiurilor – min. 1 utilaj ;

- Canal de inspecții – min. 1 utilaj amplasate pe același teritoriu;

- Instalarea/montarea și balansare anvelopelor – min. 1 standuri ;

instalare/montare și 1 stand balansare;

- Aparat reglat faruri – min. 1 utilaj.

Obligatoriu
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Declarație cu 
privire la perso-
nalul calificat, 
experiența profe-
sională

Declarație cu privire la personalul; Semnată electronic de către ofertant.; 
informații referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea perso-
nalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru înde-
plinirea contractului și anume să dispună de personal antrenat în serviciul de 
reparație în cantitate de: 

Pentru Lotul Nr. 11 Chișinău:
-  min. 10 lăcătuși auto;

-  min. 3 electricieni auto; 

-  min. 2 vopsitor auto;

-  min.2 tinichigii;

-  min.1 sudor;

-  min.2 specialist pentru balansarea și instalarea/montarea roților.

Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți:

-  min. 3 lăcătuși auto;

-  min. 1 electricieni auto;

-  min.1 sudor;

- min.1 specialist pentru balansarea și instalarea/montarea roților.

Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 11):

-  min. 1 lăcătuși auto;

-  min. 1 electricieni auto;

-  min.1 sudor;

-  min.1 specialist pentru balansarea și instalarea/montarea roților.

Obligatoriu

Declarație cu 
privire la măsuri-
le organizatorice 
în procesul de 
deservire tehnică.

Semnată electronic de către ofertant.

Declarația pe proprie răspundere cu privire la măsurile referitoare la organi-
zarea logisticii, procesului de deservire, cu prezentarea documentelor con-
firmative referitor la existența și organizarea următoarelor cerințe minime 
prin existența:

Pentru Lotul Nr. 11 Chișinău:
- Existența ghișeului managerial;

- Încăpere organizată în calitate de loc de așteptare pentru reprezentații 
Beneficiarului – 3 buc;

- Parcare auto monitorizată video – min 10 locuri;

- Monitorizarea video a locurilor de muncă cu posibilitatea de supraveghere 
de către beneficiar printr-un monitor

- Depozitul de piese auto - pe aceiași adresă sau adresa alăturată în imediata 
apropiere.

- Serviciul de evacuare prin deținerea evacuatorului autorizat.

-  Asigurarea unui autoturism de schimb pentru perioada reparației, care are 
aceleași proprietăți funcționale.

Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți:

- Existența ghișeului managerial;

- Încăpere organizată în calitate de loc de așteptare pentru reprezentații 
Beneficiarului – 1 buc;

- Parcare auto monitorizată video – min 3 locuri;

- Monitorizarea video a locurilor de muncă cu posibilitatea de supraveghere 
de către beneficiar printr-un monitor

- Depozitul de piese auto - pe aceiași adresă sau adresa alăturată în imediata 
apropiere.

- Serviciul de evacuare prin deținerea evacuatorului autorizat(sau sub con-
tractare).

Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 11):

- Parcare auto– min 1 locuri;

- Depozitul de piese auto - pe aceiași adresă sau adresa alăturată în imediata 
apropiere.

Serviciul de evacuare prin deținerea evacuatorului autorizat(sau sub contrac-
tare).

Obligatoriu
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Declarație cu pri-
vire la includerea 
imediată în pro-
cesul de reparație 
și deservire teh-
nică a unităților 
de transport din 
gestiunea Î.S. 
„Poșta Moldovei”.

Declarație pe propria răspundere cu privire la includerea imediată în proce-

sul de reparație și deservire tehnică  a unităților de transport din gestiunea 

Î.S. „Poșta Moldovei”(format liber) Semnată electronic de către ofertant.

Obligatoriu

Amplasarea cen-
trului de deservi-
re al operatorului 
economic, în 
raport cu sediul 
central (garajul) 
al beneficiarului.

Declarația cu privire la distanța dintre centrul de deservire a operatorului 
economic, în raport cu sediul central (garajul) al beneficiarului, indicat în 
kilometri. Semnată electronic de către ofertant.

CP Bălți                s. Strîi, 17A, or. Bălți, mun. Bălți

CP Cahul             str. Republicii, 17, or. Cahul

CP Căușeni           str. Mateevici, 16, or. Căușeni

CP Comrat             str. Pobedî, 48, or. Comrat

CP Edineț                   str. Independenţei, 31, or. Edineț

CP Florești str. 31 August, 25, or. Florești

CP Hîncești str. Chișinăului, 1, or. Hîncești

CP Orhei                      str. Vasile Mahu, 129, or. Orhei

CP Rîșcani        str. Independenţei, 22, or. Râșcani

CP Ungheni str. Boico, 2, or. Ungheni

Chișinău              str. Piața Gării 3, mun. Chișinău

Obligatoriu

Declarație pri-
vind termenul de 
plată propus

Semnată electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie mai mic decât cel solicitat de autori-
tatea contractantă. 

Obligatoriu

Declarație pe 
propria răspun-
dere privind 
reparația urgentă 
a unităților de 
transport în 
cazuri excepți-
onale (în afara 
programului de 
lucru) sau ieșirea 
personalului spe-
cializat în teren 
la necesitate (în 
cazul când unita-
tea de transport 
poate fi reparată 
pe traseu).

Declarația cu privire la termenii de garanție acordați, date completate  con-
form anexelor nr 1.1. și 1.2, minim 6 luni sau 10 000 km. Semnată electronic 
de către ofertant.

Obligatoriu

Termeni de ga-
ranție

Declarația cu privire la termenii de garanție acordați, date completate  con-
form anexelor nr 1.1. și 1.2, minim 6 luni sau 10 000 km. Semnată electronic 
de către ofertant.

Obligatoriu
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Garanția pentru 
ofertă:

cuantum 1% din 
suma ofertei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer la contul autorității 
contractante conform următoarelor date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de garanție bancară (emisă 
de o bancă licențiată) conform Anexei nr. 9 la ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021. Semnată electronic de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi egal cu 
termenul de valabilitate a ofertei.

Obligatoriu

Garanția de bună 
execuție:

cuantum de 2% 
din suma ofertei.

Garanția de bună execuție se efectuează de către ofertantul desemnat 
câștigător, prin transfer la contul autorității contractante. (Datele de 
confirmare a transferului se prezintă până la încheierea contractului). 

Date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242    

Cod bancar MOLDMD2X334   

IBAN: MD36ML000000000225183434  

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

Obligatoriu

Declarația opera-
torului economic 
pe propria răs-
pundere privind 
corespunderea 
cu cerințele de 
calificare și de 
selecție.

Semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Condiții de achi-
tare

Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile din data prezentării facturi-
lor fiscale și actelor de predare-primire a serviciilor. Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negocia-
te), după caz: Nu este cazul.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 
3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

23. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate - preț.

25. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: 

Nr. 
crt. Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

Oferta financiară 50 %
Oferta tehnică (utilaje și echipamente) 20 %
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Personalul de specialitate calificat 10 %
Distanța pănă la service auto, km 20 %

Algoritmul de calcul al procentului acordat fiecărui participant:

1.”Oferta financiară” se acordă astfel: 

a) pentru cea mai scăzută dintre suma ofertelor se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare respec-
tiv; 

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: S(n)=suma minima/suma (n)*pro-
centul maxim alocat.

2. ”Oferta tehnică(utilaje și echipamente)” conform declarației dotările specifice, utilajul și echipamentul ne-
cesar, se acordă astfel:

a)  pentru cantitatea maxima de utilaje conform specificației se acordă procentul maxim alocat factorului de 
evaluare respectiv;

b) pentru altă cantitate decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: Q(n)=cantitatea(n)/cantitatea 
maximă oferită*procentul maxim alocat.

3. ”Personalul de specialitate calificat” conform declarației cu privire la personalul calificat, se acordă astfel:

 a)  pentru numărul maxim de personal conform specificației se acordă procentul maxim alocat factorului de 
evaluare respectiv;

b) pentru alt număr decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procentul astfel: Nr. p(n)=numărul persoane(n)/numă-
rul persoane maxim oferit*procentul maxim alocat.

4. ”Distanța până la service auto”  conform declarației cu privire la distanța dintre centrul de deservire a ope-
ratorului economic în raport cu sediul central (garajul) al beneficiarului, se acordă astfel:

a) pentru cea mai mică distanță se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru altă distanță decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: D(n)=distanța minima/distan-
ța(n)*procentul maxim alocat.

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în 
mod electronic.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

33. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

38. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ac-
cepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
Sistemul de comenzi electronice da
Facturarea electronică da
Plățile electronice da

39. Alte informații relevante: Nu este cazul.

Conducătorul grupului de lucru: Violeta COJOCARU __________________________            L.Ș.

Conducătorul Î.S. “Poșta Moldovei” Roman COJUHARI _______________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

privind achiziționarea -  Imprimante  
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: do-
cumentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de 
achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Unitate

de măsură
Cantitate

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte) Lei fără TVA

30120000-6 Imprimante Bucată 40 Conform anexei 
nr. 1 262 500,00

Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA 262 500,00
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de 
furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 115.

9. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

10. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

11. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxi
m al acestora: Nu este cazul. 

12. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului 
pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce 
în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: Nu 
este cazul. 

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
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13. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

15. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Toate echipamentele vor fi livrate la adresa 
mun. Chișinău, strada Piața Gării nr. 3, în termen de până la 90 zile de la data semnării contractului.

16. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

17. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

18.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

19. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt. Descrierea cerinței Modul de demonstrare a cerinței

Nivelul 
minim/ 

obligativi-
tatea

Oferta Completată integral conform Anexei nr. 2 la prezentul anunț, sem-
nată electronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Specificația tehnică Completată integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Specificația de preț Completată integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Dovada înregistrării persoanei juridice, în confor-
mitate cu prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – semnat elec-
tronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Certificat de atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către 
ofertant.

Obliga-
toriu

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, semnat electronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, 
experiența și reputația operatorului economic în 
domeniu.

Semnate electronic de către ofertant. Obliga-
toriu

Declarație privind termenul de livrare a bunurilor.
Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de livrare a bunurilor nu trebuie să fie mai mare decât cel 
solicitat de autoritatea contractantă.

Obliga-
toriu

Declarație privind termenul de plată propus
Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie mai mic decât cel solicitat 
de autoritatea contractantă. 

Obliga-
toriu
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Garanția pentru ofertă:

cuantum 2% din suma ofertei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin transfer la contul 
autorității contractante conform următoarelor date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”
c/f: 1002600023242    
Cod bancar MOLDMD2X334   
IBAN: MD36ML000000000225183434  
Cod TVA: 0200523   
BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de garanție bancară (emi-
să de o bancă licențiată) conform Anexei nr. 9 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021. Semnată electronic de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi 
egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

Obliga-
toriu

Declarația operatorului economic pe propria răs-
pundere privind corespunderea cu cerințele de 
calificare și de selecție.

Semnată electronic de către ofertant. Obliga-
toriu

Condiții de achitare

- 30% în termen de a 15 zile bancare, din data semnării con-
tractului.

- 70% în termen de 20 zile bancare, de la data semnării actu-
lui de predare - primire a bunurilor.

Obliga-
toriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: 
Nu este cazul.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, cata-
logul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 runde, cu 
durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă pentru fiecare lot, 
conform mențiunilor în SIA RSAP.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

22. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

24. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: Nu se 
aplică.

Nr. 
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

25. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi 
depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să 
participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de 
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

32. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind con-
tractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

37. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau 
nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
Sistemul de comenzi electronice da
Facturarea electronică da
Plățile electronice da

38. Alte informații relevante: Nu este cazul.

Anexa Nr.1

Criterii privind eligibilitatea operatorilor economici

Certificatul de origine de la producător pentru participare la licitaţie cu indicarea nr. licitaţiei şi denumirii autorităţii 
contractante căreia îi este adresată oferta confirmat prin semnătura electronică a participantului sau autorizaţie de 
la producător pentru participare la licitaţie. Scrisoare cu antet, ştampilă şi semnătura producătorului  confirmat prin 
semnătura electronică a participantului.

Denumirea bunurilor/ser-
viciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de refe-

rință
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Imprimanta multifunc-
tiolana de retea A4 Alb 

Negru

buc 40

Imprimantă multifuncţională de reţea A4 Alb Negru

Memorie standard: minim 512 MB;

Viteză imprimare A4: minim 35 ppm;

Rezoluţie imprimare: minim 1200 x 1200 dpi;

Copiere: nr. copii 1-999;

Scaner color de reţea;

Tip de scanner: scaner cu suport plat și alimentator auto-
mat de documente (ADF);

Viteza de scanare: min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color;

Rezoluţie scanare: minim 600 x 600 dpi;

Duplex Standart: la imprimare, copiere.

Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, 
PDF/A-1, PNG

ZOOM: 25-400 % cu pas 1%

Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP;

Developer Unit: pentru min 95 000 pagini 

Drum Uni: pentru mim 95 000 pagini 

La această poziție de prezentat certificatul de origine sau 
autorizarea de la producător pentru participarea la licitaţie 
cu indicarea nr. licitaţiei și denumirii autorităţii contractan-
te căreia îi este adresată oferta;

Termen de garanţie – minim 60 luni
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

privind achiziționarea -  Hârtie xerox 
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.
md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumi-
rea bunu-
rilor/ ser-
viciilor/

lucrărilor

Unitate

de măsură
Cantitate

Speci-
ficarea 
tehnică 
deplină 
solicita-
tă, stan-
darde de 
referință

Valoarea estimată, Lei 
fără TVA 

(se va indica pentru fie-
care lot în parte)

30197642-8 Hârtie 
xerox Buc. 11640

Conform 
anexei 

Nr.1
1.067.000,00

Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA 1.067.000,00
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 115.

9. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

10. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

11. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, număru
l maxim al acestora: Nu este cazul. 

http://www.posta.md
http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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12. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 
soluții care urmează să fie discutate: Nu este cazul. 

13. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

15. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la solicitarea autorității contractante, 
la adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3,  în decursul a 5 (cinci) zile calendaristice, din data sem-
nării comenzilor.

16. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

17. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

18.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

19. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt. Descrierea cerinței Modul de demonstrare a cerinței

Nivelul 
minim/ 

obligati-
vitatea

Oferta Completată integral conform Anexei nr. 2 la prezentul 
anunț, semnată electronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Specificația tehnică
Completată integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către 
ofertant.

Obliga-
toriu

Specificația de preț
Completată integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către 
ofertant.

Obliga-
toriu

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitate cu prevederile legale

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – 
semnat electronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Certificat de atribuire al TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electro-
nic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Declarație privind lista principalelor livrări/pre-
stări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Completat integral conform Anexei nr. 12 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021, semnat electronic de către ofertant.

Obliga-
toriu

Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, 
experiența și reputația operatorului economic 
în domeniu.

Semnate electronic de către ofertant. Obliga-
toriu

Declarație privind termenul de livrare a bunu-
rilor.

Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de livrare a bunurilor nu trebuie să fie mai mare 
decât cel solicitat de autoritatea contractantă.

Obliga-
toriu

Declarație privind termenul de plată propus
Semnat electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie mai mic decât 
cel solicitat de autoritatea contractantă. 

Obliga-
toriu
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Garanția pentru ofertă:

cuantum 1% din suma ofertei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează prin 
transfer la contul autorității contractante 
conform următoarelor date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242   
 

Cod bancar MOLDMD2X334  
 

IBAN: MD36ML000000000225183434 
 

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea de 
garanție bancară (emisă de o bancă licen-
țiată) conform Anexei nr. 9 la ord. MF nr. 
115 din 15.09.2021. Semnată electronic 
de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției ban-
care de ofertă va fi egal cu termenul de va-
labilitate a ofertei.

Obliga-
toriu

Garanția de bună execuție:

cuantum de 2% din suma ofertei.

Garanția de bună execuție se efectuează 
de către ofertantul desemnat câștigător, 
prin transfer la contul autorității contrac-
tante. (Datele de confirmare a transferului 
se prezintă până la încheierea contractu-
lui). 

Date bancare:

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

c/f: 1002600023242   
 

Cod bancar MOLDMD2X334  
 

IBAN: MD36ML000000000225183434 
 

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel Mare.

Obliga-
toriu

Declarația operatorului economic pe propria 
răspundere privind corespunderea cu cerințele 
de calificare și de selecție.

Semnată electronic de către ofertant. Obliga-
toriu

Condiții de achitare Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de 
zile de la data recepției bunurilor.

Obliga-
toriu
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Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negocia-
te), după caz: Nu este cazul.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 
3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

22. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

24. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: 
Nu se aplică.

Nr. 
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

25. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în 
mod electronic.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

32. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

37. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

mailto:contestatii@ansc.md
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Denumirea instrumentului 
electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofer-
telor sau a cererilor de partici-
pare

da

Sistemul de comenzi electro-
nice

da

Facturarea electronică da
Plățile electronice da

38. Alte informații relevante: Nu este cazul.

Anexa nr.1 

SPECIFICAŢIA

tehnică privind hârtia xerox

pentru necesitățile Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

Nr. Denumire Unitatea de 
măsură Cantitate Specificația tehnică deplină solicita-

tă, Standarde de referință

Hârtie xerox Pachet 11640

Minim clasa C+.

Format-A4,

Culoarea-albă,

Greutatea 80+/-0,6 gr/mp

Grosimea minim 104 microni

(ISO 534) Nuanță albă (nu mai

puțin de 147%),

Ambalată în cutii a câte 5

pachete, pachet a câte 500 foi.

Fără praf electrostatic
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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE Nr. 
______

 
 
 
 
 
 

privind achiziționarea -  Benzină și motorină 
                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție sectorială - Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.gov.
md;

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poștale şi financiare; 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posta.md
http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ser-
viciilor/lucrărilor

Unitate 
de mă-

sură
Cantitate 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
standarde de refe-

rință

Valoarea estimată

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 
parte), Lei fără 

TVA

09
00

00
00

-3

Lotul 1 Edineț motorină Litru 21 960 Conform anexei nr. 1 475 800,00

Lotul 2 Hîncești motorină Litru 18 300 Conform anexei nr. 1 396 500,00

Lotul 3 Hîncești benzină Litru 2 000 Conform anexei nr. 1 43 333,00

Lotul 4 Rîșcani motorină Litru 10 980 Conform anexei nr. 1 237 900,00

Lotul 5 Rîșcani benzină Litru 1 500 Conform anexei nr. 1 32 500,00

Lotul 6 Cahul motorină Litru 14 640 Conform anexei nr. 1 317 200,00

Lotul 7 Cahul benzină Litru 2 000 Conform anexei nr. 1 43 333,00

Lotul 8 Căușeni motorină Litru 14 640 Conform anexei nr. 1 317 200,00

Lotul 9 Chișinău 1 moto-
rină Litru 65 020 Conform anexei nr. 1 1 408 766,67

Lotul 10 Chișinău 1 ben-
zină Litru 18 000 Conform anexei nr. 1 390 000,00

 Lotul 11 Chișinău 2 moto-
rină Litru 65 000 Conform anexei nr. 1 1 408 333,33

Lotul 12 Comrat motorină Litru 14 640 Conform anexei nr. 1 317 200,00

Lotul 13 Comrat benzină Litru 2 000 Conform anexei nr. 1 43 333,00

Lotul 14 Orhei motorină Litru 21 960 Conform anexei nr. 1 475 800,00

Lotul 15 Orhei benzină Litru 3 000 Conform anexei nr. 1 65 000,00

Lotul 16 Ungheni motori-
nă Litru 21 960 Conform anexei nr. 1 475 800,00

Lotul 17 Ungheni benzină Litru 1 500 Conform anexei nr. 1 32 500,00

Lotul 18 Bălți motorină Litru 36 600 Conform anexei nr. 1 793 000,00

Lotul 19 Bălți benzină Litru 4 500 Conform anexei nr. 1 97 500,00

Lotul 20 Florești motorină Litru 18 300 Conform anexei nr. 1 396 500,00

Lotul 21 Florești benzină Litru 1 500 Conform anexei nr. 1 32 500,00

Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA 7 800 000,00

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 1.

10. După caz, orice garanții solicitate: Conform tabelului din pct. 20. 

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Surse proprii. 

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numă-
rul maxim al acestora: Nu este cazul. 
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13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 
soluții care urmează să fie discutate: Nu este cazul. 

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: 

 

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: pe parcursul anului 2023, la stațiile 
Peco de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în baza cardurilor valorice. 

17. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu. 

19.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte adminis-
trative (după caz): Nu este cazul.  

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt. Descrierea cerinței Modul de demonstrare a cerinței Nivelul minim/ 

obligativitatea

Oferta
Completată integral conform Anexei nr. 
2 la prezentul anunț, semnată electronic 
de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația tehnică
Completat integral conform Anexei nr. 
22 conf.  ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, 
semnatăa electronic de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația de preț
completat integral conform Anexei nr. 23 
conf. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către ofertant.

Obligatoriu

Dovada înregistrării per-
soanei juridice, în con-
formitate cu prevederile 
legale

Extras din Registrul de stat al persoane-
lor juridice – semnat electronic de către 
ofertant.

Obligatoriu

Certificat de atribuire al 
TVA Semnat electronic de către ofertant. După caz

Certificat de atribuire a 
contului bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont, 
semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de conformi-
tate Semnat electronic de către ofertant. Obligatoriu

Lista stațiilor PECO
Lista stațiilor PECO și adresa acestora pe 
teritoriul Republicii Moldova, semnată 
electronic de către ofertant.

Obligatoriu

Licența de activitate Semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu
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Declarație privind pro-
centul de reducere supli-
mentară.

Semnată electronic de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind terme-
nul de plată propus

Semnată electronic de către ofertant. 
Termenul de plată propus nu trebuie să fie 
mai mic decât cel solicitat de autoritatea 
contractantă. 

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă:

cuantum 1% din suma 
ofertei.

a.) Garanția pentru ofertă se efectuează 
prin transfer la contul autorității con-
tractante conform următoarelor date 
bancare:

Întreprinderea de Stat “Poșta Moldovei”

c/f: 1002600023242   
 

Cod bancar MOLDMD2X334  
 

IBAN: MD36ML000000000225183434 
 

Cod TVA: 0200523   

BC Moldindconbank SA suc. Ștefan cel 
Mare. 

b.) Oferta va fi însoțită de o scrisoarea 
de garanție bancară (emisă de o 
bancă licențiată) conform Anexei nr. 
9 la ord. MF nr. 115 din 15.09.2021. 
Semnată electronic de către ofertant.

* Termenul de valabilitate al garanției 
bancare de ofertă va fi egal cu termenul 
de valabilitate a ofertei.

Obligatoriu

Declarația operatorului 
economic pe propria răs-
pundere privind cores-
punderea cu cerințele de 
calificare și de selecție.

Semnată electronic de către ofertant (se 
anexează la prezentul anunț). Obligatoriu

Condiții de achitare Achitarea va fi efectuată în termen de 30 
de zile din data emiterii facturii fiscale. Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negocia-
te), după caz: Nu este cazul.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 
3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot, conform mențiunilor în SIA RSAP.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

- Număr de stații de alimentare la Lotul 9 (Chișinău 1 motorină) - minim 7 în raza orașului.

- Număr de stații de alimentare la Lotul 10 (Chișinău 1 benzină) - minim 7 în raza orașului.

- Număr de stații de alimentare la Lotul 11 (Chișinău 2 motorină ) - minim 1 în raza orașului.
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- Număr de stații de alimentare la Lotul 18 (Bălți motorină) – minim 3 în raza orașului. 

- Număr de stații de alimentare la Lotul 19 (Bălți benzină) – minim 3 în raza orașului.

- Număr de stații de alimentare pentru restul Loturilor - minim 1 în raza orașului.

23. Ofertele se prezintă în valuta: Lei Moldovenești.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț (cea mai mare reducere, 
discount % din prețul maxim de referință stabilit de ANRE).

25.1 Pentru Lotul 11 (Chișinău 2 motorină) în cazul deținerii de către ofertant mai puțin de 7 stații de 
alimentare, va fi aplicată formula de calcul reieșind din reducere și distanța de la garajul beneficiaru-
lui până la cea mai apropiată stație de alimentare cu combustibil a ofertantului.

Exemplu formula de calcul: 

25. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echiva-
lente: cel mai mare procent de reducere, acordat suplimentar la cel indicat în ofertă (De-
clarație scrisă în formă liberă).

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor:  
Nu este cazul. 

Nr. 
crt. Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) Conform SIA ”RSAP”.

- pe: (data) Conform SIA ”RSAP”.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în 
mod electronic.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu. 

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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35. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul. 

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul.

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
25.11.2022. 

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”.

39. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ac-
cepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
Sistemul de comenzi electronice da
Facturarea electronică da
Plățile electronice da

40. Alte informații relevante: Nu este cazul.

Conducătorul grupului de lucru: Violeta COJOCARU __________________________            L.Ș.

Conducătorul Î.S. “Poșta Moldovei” Roman COJUHARI _______________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pieselor de schimb pentru vagoane și locomotive, și plăcuțelor de alunecare a 
cutiilor de unsoare a osiilor montate  conform schemelor prezentate.                                                                               (se 

indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
             (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 “Privind achiziți-
ile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Lot Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Uni-
ta-
tea 
de 

mă-
sură

Canti-
tatea

Specifica-
rea tehnică 

deplină 
solicitată, 
standarde 

de referință

Valoarea 
estimată 
inclusiv 

TVA,

valuta 
MDL

1.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник рамы мот. тележки 230х98х9 

602-910440 (с 4-мя отв.)
buc. 36

conform

anexei

  

    42 768-
00

        

2.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник рамы мот. тележки 170х68х9 

602-24319 (с 2-мя отв.)
buc. 24

conform

anexei

 

    20 736-
00

        

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Lot Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Uni-
ta-
tea 
de 

mă-
sură

Canti-
tatea

Specifica-
rea tehnică 

deplină 
solicitată, 
standarde 

de referință

Valoarea 
estimată 
inclusiv 

TVA,

valuta 
MDL

3.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 230х98х8 ДП47.31.11.02

(с 1-м отв.)                     
buc. 12

conform

anexei

  

    10 944-
00

4.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 140х68х8 ДП36.31.01.06 

(с одним отверств.)
buc. 24

conform

anexei

     

    14 400-
00

5.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник боковой 230х68х9 ДП36.31.01.07 

(с 2-мя отверств.)      
buc. 48

conform

anexei

   

    44 928-
00

        

6.

Șurub de suspensie a cadrului principal al locomotivelor ЧМЭ3

Подвесной болт подвески главной рамы тепловоза ЧМЭ3. buc. 12
conform

anexei

      76 
800-00

        

7.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 088H 335х130х6 (с 6 отв.)                     buc. 96
conform

anexei

    172 800-
00

8.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 089H 405х138х6 (с 5 отв.)                     buc. 96
conform

anexei

    192 096-
00

9.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 087H 202х50х6 (с 4 отв.) buc. 96
conform

anexei

      71 424-
00

        

10.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 086H 230х50х5 (с 2 отв.) buc.
96

conform

anexei

      83 520-
00

11.

Plăcuțe de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

наличник буксы 3ТЭ10М

200х100сб (с 2 отв.)
buc. 32

conform

anexei

      31 680-
00

12.

Шестерня реверса 

КПП Д1 

Z=33 99188.002
buc. 5

conform

anexei

    234 
000-00             

Valoarea estimativă totală     996 096-00
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

    1) pentru un singur lot – se aplică;

    2) pentru mai multe loturi – se aplică;

    3) pentru toate loturile – se aplică;

    4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zilele calendaristice conform cerinței 
Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Piesele produse se vor livra cu 
transportul prestatorului la adresa MD 2002, Chișinău, str. Muncești 71.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.06.2023.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o Descrierea cri-
teriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerin-
ței

Nivelul mi-
nim/

Obligativi-
tatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă Obligatoriu

2.

Dovada înregistră-
rii în Registrul de 
stat al persoanelor 
juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice Obligatoriu

3.

Certificatul de con-
formitate sau certi-
ficate de inspecție 
a bunurilor

Certificatul de conformitate cu aplicarea ștampilei 
umede a producătorului sau declarație pe propria răs-
pundere Obligatoriu

4.
Confirmarea lipsei 
datoriilor față de 
buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau 
declarație de proprie răspundere Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de plată 30 zile calen-
daristice Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de 
evaluare

Pon-
derea 

(%)
1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
 Depunerea ofertelor pe:  [data]  12.12.2022   până la: [ora exactă]  16:00

 Deschiderea ofertelor pe:  [data]  13.12.2022 până la: [ora exactă]  10:30

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 101. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
BAP nr. 37 din 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a Anunțului de participare: nr. 003 din  11.05.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă
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34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun.

37.3. Plicul va conține înscrisul: Licitație deschisă privind achiziționarea pieselor de schimb pentru va-
goane și locomotive, și plăcuțelor de alunecare a cutiilor de unsoare a osiilor montate

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 30 zile calendaristice.

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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